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A AUDITORIA INTERNA NAS PEQUENAS EMPRESAS 
 

IRENE CAIRES SILVA 
THAIS RUBIA FERREIRA 

TATIANE SOUZA SANTOS 
DANIELA MENDES CHIEBAO SILVA 

CRISTINA YURIKO ARAI IAMASAQUI 
 

A partir do surgimento de empresas formalmente constituídas, os auditores deixam de ser 
públicos para atender às necessidades de suas organizações. Esses auditores internos tinham, 
inicialmente, a responsabilidade quase exclusiva de revisar e conferir valores e documentos, como 
extensão da função dos auditores públicos. Com a evolução das práticas comerciais e da inter-
relação entre as instituições, a administração passa a necessitar de alguém que lhe afirme que os 
controles e as rotinas de trabalho estão sendo habilmente executados e que os dados contábeis 
merecem confiança, por espelharem a realidade econômica e financeira da empresa. Neste 
sentido, a auditoria se faz muito importante nos dias atuais, pois examina os documentos de uma 
empresa, livros contábeis, registros, além de realização de inspeções, e tem informações internas 
e externas, tudo relacionado com o controle do patrimônio da entidade auditada. Diante disso o 
objetivo desta pesquisa é verificar qual a função do auditor interno em empresa de pequeno 
porte.  A metodologia utilizada pautou-se em pesquisa bibliográfica.    Os resultados mostraram 
que o auditor tem uma grande relevância nas empresas de pequeno porte, tendo em vista que é 
através das informações levantas por ele que a organização corrige falhas, se houver, e decide que 
rumo irá tomar.         
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA: UMA ABORDAGEM PRÁTICA  
 

IRENE CAIRES SILVA 
PEDRO TEÓFILO DE SÁ 

LUIZ ROBERTO DARBEN 
 

No mundo contemporâneo a globalização, a conjuntura econômica e política tem exigido a adoção 
de novas posturas na administração organizacional, exigindo da gestão contábil e financeira 
atuações dinâmicas, abrangentes e competitivas para um melhor diagnósticos processo de 
tomada de decisão, considerando a realidade financeira, tributária e contábil da organização. 
Pautada na modernização apresentada pelas novas formas de tecnologia da informação, 
proporcionando a geração de informações e a redução dos custos. Com isso, o mercado 
contemporâneo busca resultados gerenciais eficazes para a elaboração de relatórios contábil, 
financeiro e econômico. Sem perder de vista os desdobramentos financeiros, contábeis e jurídicos 
que surgirão. Neste sentido, justifica-se a necessidade de informações relevantes para a 
elaboração dos relatórios contábeis para que a empresa possa se manter-se competitiva e com 
superavit.  A presente pesquisa tem como objetivo principal analisar os relatórios contábeis, 
econômicos e financeiros.Tendo como objetivos específicos estudar as estruturas de acordo com a 
lei vigente, elaborar os demonstrativos contábeis da gestão administrativa financeira das 
organizações. A presente pesquisa tem como estudo uma abordagem teórica. Dessa forma, 
buscou-se informações através de livros, artigos científicos, sites oficiais, revistas especializadas, 
dentre outros. Está investigação caracteriza como uma pesquisa do tipo exploratória.    A 
realização da pesquisa possibilitou um estudo teórico das novas modificações das estruturas das 
demonstrações contábeis de acordo com as novas normas internacionais. Tais mudanças 
contribuíram para a percepção da valorização do profissional contábil.          
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NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS NO SETOR PUBLICO: NBC T 16. UMA 
ABORGADEM REFLEXIVA 

 
IRENE CAIRES SILVA 

THAIS RUBIA FERREIRA 
PEDRO TEÓFILO DE SÁ 

DORALICE MORAES PINTO LOURENÇO 
MARCOS PAULO RUFINO DA COSTA 

 
Atualmente tem ocorrido várias modificações na gestão pública para adequação às normas 
internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. Tais fatos teem exigido do profissional 
constante atualização acerca das normas técnicas que norteiam a nova prática contábil. Tais 
normas técnicas denominadas NBC T 16 impõem um grande avanço da contabilidade pública 
brasileira. Desse modo, as novas práticas proporcionarão maior transparência nas informações no 
setor público em geral, possibilitando, inclusive, a entrada de recursos estrangeiros. A pesquisa 
tem como objetivo geral refletir sobre a padronização da pratica contábil no setor público. A 
presente trabalho se pauta em pesquisa bibliográfica baseada em livros, artigos, periódicos e sites 
oficiais.  No trabalho desenvolvido não obtido resultado, por se tratar de abordagem 
exclusivamente teorica Por se tratar de resumo não há necessidade de discussão. O estudo do 
tema proposto contribuiu para a verificação da normatização do controle patrimonial público, que 
até então não era exigido, no entanto, alguns órgãos cumpriam. Com isso, o patrimônio passou a 
receber tratamento equiparado ao privado. Os demonstrativos contábeis que até outrora eram 
facultativos, com a NBC T 16, passaram a ser obrigatórios, servindo para compatibilizar as 
informações dos setores público e privado. Nesse aspecto, especificamente é que se verificou a 
grande inovação.          
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NOTA FISCAL ELETRÔNICA: UM GRANDE AVANÇO TECNOLÓGICO 
 

IRENE CAIRES SILVA 
GEAN LUIS DE BRITO SILVA 

THAIS RUBIA FERREIRA 
 

Durante muitos anos o Brasil apresentou um modelo de fiscalização tributária falho, 
principalmente na área de escrituração fiscal, onde havia variadas formas de fraudar documentos, 
sendo o principal deles a nota fiscal. E com a finalidade de eliminar este problema na primeira 
década do século XXI surgiu as primeiras discussões e posteriormente iniciou-se a implantação da 
nota fiscal eletrônica, que ainda esta ocorrendo na maioria das organizações brasileiras. Neste 
sentido, ocorrem obrigações ao recolhimento de impostos que incidem sobre as vendas e 
compras, não faziam o repasse do real valor destes impostos ao fisco, ocasionando prejuízos aos 
cofres públicos. Mesmo com a modernização do sistema e novos métodos de fiscalização, não 
podemos dizer que essas falhas foram totalmente resolvidas, pois ainda hoje nos deparamos com 
casos de crime contra Ordem Tributária. Diante disso, e considerando o fim proposto com a 
criação da nota fiscal eletrônica, surgiu o seguinte questionamento: será que a nota fiscal 
eletrônica contribui com o processo de fiscalização? A partir dessa pergunta, constatou-se a 
necessidade de um estudo sobre o assunto. Estudo este que teve por objetivo identificar e 
demonstrar aspectos em que a NF-e pode contribuir no combate a sonegação.  A metodologia 
utilizada para tanto, foi pesquisa bibliográfica e documental, realizada através do levantamento de 
materiais específicos que abordam o tema, tais como: leis, regulamentos, decretos, normas e 
documentos fiscais.    Concluiu-se que a implantação da NF-e foi um grande avanço proporcionado 
pelo governo federal visando o fim deste tipo de sonegação. Ela possibilita o acompanhamento 
das transações comerciais envolvendo circulação de bens e serviços pelo fisco, cruzando 
informações das Receitas Estaduais com a Receita Federal em tempo real, fato que contribui com 
a fiscalização, além disso, por ser um arquivo que não permite edição não é possível modificar 
como ocorria quando utilizava-se notas de papel.          
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A CONTABILIDADE COMO INSTRUMENTO DE AUXÍLIO NO CONTROLE DO MEIO AMBIENTE 
 

IRENE CAIRES SILVA 
ANA CAROLINA TONI PEREIRA 

HENRIQUE CESAR GARCIA 
CARLILE SERAFIM PESTANA 

STELLA LETICIA APARECIDA DA SILVA 
FERNANDO HENRIQUE GRIGOLETTO SANTOS 

 
       A preservação do meio ambiente nos dias de hoje é uma necessidade e não uma opção devido 
à grande escassez dos recursos naturais, por isso precisamos conhecer a área contábil e 
conscientizar da sua importância para o meio ambiente, dessa forma os gestores poderão achar a 
melhor maneira de utilizar os recursos naturais nas empresas, conscientizando e colaborando com 
o meio ambiente. Esse trabalho tem como objetivo principal mostrar a conciliação entre a 
contabilidade fiscal e ambiental nas empresas. Para a execução deste estudo foi realizada uma 
pesquisa exploratória, para entendermos os processos teóricos que embasam o tema proposto, a 
partir de pesquisa bibliográfica. Concluindo que a Contabilidade Ambiental é a chave para a 
sustentabilidade no presente e que as empresas que nesse momento já a aplicam tem mais 
espaço no mercado, sendo isso uma forte tendência para a atualidade.  
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE CUSTOS NA ELABORAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 
 

IRENE CAIRES SILVA 
TIAGO PINHEIRO 

TAMIRES FERNANDA COSTA DE JESUS 
 

       A Contabilidade de Custos tem sido fator essencial na tomada de decisões. Por meio de sua 
prática conseguimos formar o preço de venda de forma eficaz para que a saúde financeira da 
empresa não seja afetada por não ter seus custos estabelecidos de acordo com sua necessidade. 
Partindo dessa premissa, este artigo tem como objetivo principal estudar e descrever os métodos 
da fixação de preço de venda e, em especial, aquele baseado nos custos incorridos. Como 
procedimentos metodológicos foram adotados a pesquisa bibliográfica, consistindo em uma 
revisão da literatura existente em livros, dissertações, artigos científicos, sites oficiais, entre 
outros. Por fim, percebeu que para obter lucros reais é necessário estudo cauteloso de todos os 
custos incorridos para formar o preço de venda adequado e assim a empresa venha a obter 
sucesso no mundo dos negócios.  
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ASPECTOS GERAIS SOBRE OS PRINCÍPIOS GERAIS DA CONTABILIDADE E DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E O PAPEL PREPONDERANTE DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA PROBIDADE 

ADMINISTRATIVA 
 

LUIS GUSTAVO ESSE 
 

       Este artigo visa estabelecer um paradoxo entre os princípios da profissão contábil, 
estabelecidos pela Resolução do CFC nº. 750/1993, para com os princípios da Administração 
Pública, trazidos pela Constituição Federal, identificando as relações entre ambos os instrumentos 
normativos na aplicabilidade da contabilidade no setor público, ressaltando a importância do bom 
uso da contabilidade para a boa gestão da Administração Pública. 
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IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO: ALCANCE 
 

GEAN LUIS DE BRITO SILVA 
TIAGO PINHEIRO 

PEDRO TEÓFILO DE SÁ 
 

       Diante de uma das maiores cargas tributárias do mundo, atualmente, o Brasil conta com um 
sistema tributário complexo e de pouco conhecimento da população em geral. Dentro desse 
sistema encontra-se uma vedação ao poder de tributar, estabelecida por determinação 
constitucional. A doutrina denominou esta vedação como imunidade tributária. O presente artigo 
busca estudar a imunidade tributaria apenas dos templos de qualquer culto, com o foco voltado 
para o alcance dessa imunidade em relação aos templos. Ao estudar o tema socorreu-se a 
posições doutrinárias que dão interpretação ampla à conceituação de templo para qualquer culto, 
como forma de assegurar a execução dos direitos fundamentais trazidos na Constituição Federal, a 
liberdade de crença. Isto porque ela considera relevantes, Direitos e Garantias Fundamentais, 
dentre os quais se destacam as imunidades de templos de qualquer culto, que refletem sobre a 
liberdade religiosa. 

 


