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INTRODUÇÃO

A auditoria fiscal visa comprovar se a empresa realizou,

adequadamente, as suas obrigações tributárias, se

provisionou corretamente os riscos derivados e as possíveis

contingências fiscais. Além disso, verifica se foram

realizados os pagamentos efetivos dos tributos, em

consonância aos prazos e aos formalismos legais, ou seja,

analisa o cumprimento das obrigações tributárias pelos

contribuintes de forma correta. (KREWER, 2018).

Verificar o perfil bibliométrico acerca do tema Auditoria

Fiscal publicado no período de 2010 a 2018 na base de

dados Spell.

A pesquisa em questão possui natureza teórica e

abordagem qualitativa. Quanto o procedimento utilizado

para a elaboração do artigo é a pesquisa bibliográfica.

A pesquisa referente ao objeto de estudo foi realizada na

base de dado Spell, cuja pesquisa resultou uma amostra de

22 artigos.

Gráfico 2 – Quantidade de publicações por ano

Figura 2 – Nuvem de palavras-chave

Paulo Roberto da Cunha foi o autor que mais se destacou,

publicando 3 artigos, o que equivale a 5,08%. Porém, 88,14%

dos autores publicou somente 1 artigo, o que equivale a 52

autores. Das Instituições de Ensino que mais obtiveram

publicações, a Universidade de São Paulo – USP foi a que

obteve o maior número, com 12 publicações, num percentual

de 26,67%. O maior número de publicações foi observado no

ano de 2013, com 5 artigos encontrados.

Por fim, analisou-se também as palavras-chaves mais

utilizadas nos artigos, se destacando assim as palavras,

governança corporativa (6,76%), comitê de auditoria (5,41%),

auditoria (2,70%).
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