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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2014, a Unidade de Auditoria Interna (UAUDI) do Centro Federal de Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) resolveu elaborar seu primeiro Manual de Auditoria Interna 

com o intuito de subsidiar seus procedimentos internos, bem como de padronizar as diversas tarefas 

da unidade.  

 

Pretende-se, não só congregar os conceitos básicos da área, como também estabelecer condutas 

imprescindíveis à execução da rotina de Auditoria Interna. Assim, acredita-se ser possível uniformizar 

as técnicas de trabalho e regular as atividades dos auditores internos da instituição.  

 

O objetivo deste Manual consiste em reunir normas, princípios e métodos para a implantação e 

organização da UAUDI no âmbito do CEFET/RJ.  Ao seu turno, os auditores internos deverão verificar 

os aspectos técnicos, as normas de conduta e os procedimentos contemplados no Manual de 

Auditoria quando do desempenho de suas funções. 

 

A UAUDI deverá rever periodicamente e proceder à atualização do Manual quando se apresentar 

necessário. 

 

Futuramente, este Manual – bem como seus complementos e versões atualizadas – será 

disponibilizado no sítio do CEFET/RJ. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atual conjuntura brasileira, paulatinamente vem se buscando alcançar eficácia, eficiência e 

economicidade no cerne das entidades públicas. Desta feita, cada vez mais o trabalho de controle 

interno vem ganhando espaço e importância, sobretudo com o advento do processo de reforma 

estrutural da Administração Pública, o qual teve início em 1995 com o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado (PDRAE). 

 

Atualmente, não só é indispensável obter eficácia na consecução dos objetivos, mas também é 

imperativo que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente. Assim, é mandatório que os 

gestores públicos passem a atuar com maior rigor na gestão dos recursos públicos. Neste 

contexto, a auditoria interna emerge com uma proposta de elaborar soluções, ferramentas e 

padrões que possibilitem maior eficiência e eficácia à gestão. 

 

A auditoria interna deve operar como um instrumento de gestão no cerne da entidade, 

desenvolvendo suas atribuições em um ambiente complexo e dinâmico, buscando detectar e 

prever insuficiências, avaliar suas origens e os riscos a elas associados. Ademais, deve apontar e 

examinar processos críticos, além de oferecer saídas para seu aperfeiçoamento, sempre visando 

melhorias na instituição. As atividades de auditoria interna são extensas, abrangendo toda a 

entidade, todas as dimensões de suas operações e todos os níveis da sua estrutura.  
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1 A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA  

 

1.1 Histórico e competências 

 

A Unidade de Auditoria Interna (UAUDI) foi criada através da Portaria DIREG nº. 07, de 15 de 

janeiro de 2001, em cumprimento ao Decreto Presidencial nº 3.591, de 06 de setembro de 2000. 

De acordo com seu art. 15, as unidades de auditoria interna das entidades da Administração 

Pública Federal indireta – que estejam vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da 

República – devem sujeitar-se à orientação normativa e à supervisão técnica da Controladoria-

Geral da União (CGU) e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo 

Federal, em suas respectivas áreas de jurisdição (BRASIL, 2000).    

 

Em conformidade com o Estatuto do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 

Fonseca (CEFET/RJ) – aprovado pela Portaria MEC nº 3.796, de 01 de novembro de 2005 – a 

UAUDI consiste em um órgão de controle e se encontra vinculada ao Conselho Diretor (CODIR), 

como pode ser observado na figura 1. É o órgão responsável por fortalecer a gestão e racionalizar 

as ações de controle, bem como prestar apoio, no âmbito do CEFET/RJ, aos Órgãos do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União (TCU), respeitado a 

legislação aplicável (BRASIL, 2005). 

 

Segundo o Art. 24, do Estatuto do CEFET/RJ (BRASIL, 2005), cabe à Auditoria Interna: 

 

a) acompanhar o cumprimento das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); 

b) verificar o desenvolvimento da gestão da Instituição, visando comprovar a legalidade e 

legitimidade dos atos; 

c) examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual da Instituição e 

tomada de contas especiais; 

d) elaborar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) do exercício seguinte, 

bem como o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT), a serem 

encaminhados ao Conselho Diretor e à CGU/Regional/RJ. 
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Figura 1 – Organograma do CEFET/RJ: Governança 

 

Fonte: CEFET (2015). 

 

A estrutura de recursos humanos da UAUDI é composta por 03 (três) servidores, assim 

apresentada: 

 

Servidor Cargo Função Atividade 

Elizabeth Gonçalves da Costa Contador 

Chefe da UAUDI, designada 
através da Portaria do 
Diretor-Geral de nº 360, de 
05/05/2010. 

Elaborar o PAINT e RAINT, desenvolver 
as ações de desenvolvimento 
institucional para fortalecimento das 
atividades de auditoria interna na 
Instituição, executar ações de auditoria 
interna previstas no PAINT, elaborar os 
Relatórios de Auditoria e exercer 
outras atribuições e responsabilidades 
inerentes à função de chefe da UAUDI. 

Luciana Sales Marques 
Auditor 

 
 

 

Desenvolver as ações de 
desenvolvimento institucional para 
fortalecimento das atividades de 
auditoria interna na Instituição, 
executar ações de auditoria interna 
previstas no PAINT e exercer outras 
atribuições e responsabilidades 
inerentes ao cargo. 

Thayanne Antão Viegas 
Auxiliar em 

Administração 
 

Prestar serviços de digitação, auxiliar 
nos serviços de organização e 
manutenção dos arquivos e 
instrumentos utilizados nos trabalhos 
de auditoria, executar atividades de 
apoio administrativo e outras 
atribuições afins. 

Fonte: CEFET (2014). Elaboração própria. 
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Por meio da Ordem de Serviço nº 01, de 30 de junho de 2014, a Direção-Geral (DIREG) resolveu 

que: 

 

a) é obrigatório o cumprimento das recomendações emitidas nos relatórios de auditorias 

e/ou outros quaisquer documentos oriundos dos trabalhos da Unidade de Auditoria 

Interna, ou a apresentação de justificativa da impossibilidade de fazê-lo; 

b) a equipe da Unidade de Auditoria Interna deve ter amplas condições para o exercício de 

suas funções, permitindo-se livre acesso a registros, pessoal, informações, sistemas, 

dependências e instalações; 

c) a equipe da Unidade de Auditoria Interna deve ter apoio técnico das unidades 

organizacionais à realização dos trabalhos, quando considerado necessário; 

d) todas as informações solicitadas pela Unidade de Auditoria Interna sejam respondidas 

tempestivamente e de forma completa, e 

e) todos os tratamentos de deliberações exaradas em acórdãos do Tribunal de Contas da 

União, e tratamentos de solicitações de auditoria e recomendações feitas pelo órgão de 

controle interno, devem ser levados ao conhecimento da Unidade de Auditoria Interna. 

 

1.2 Conceitos em auditoria 

 

1.2.1 Definição de auditoria 

 

A Instrução Normativa SFC nº 01, de 06 de abril de 2001 (IN SFC nº 01/2001), concebe auditoria 

como:  

 

[...] o conjunto de técnicas que visa avaliar a gestão pública, pelos processos e 
resultados gerenciais, e a aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito público e privado, mediante a confrontação entre uma situação 
encontrada com um determinado critério técnico, operacional ou legal. Trata-se 
de uma importante técnica de controle do Estado na busca da melhor alocação 
de seus recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a 
negligência e a omissão e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, 
buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e 
benefícios sociais advindos (BRASIL, 2001). 
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A atividade de auditoria consiste na averiguação das operações e dos sistemas de uma instituição, 

com a finalidade de constatar se estes são executados ou operam segundo normas, orçamentos e 

objetivos estabelecidos. O profissional de auditoria realiza análises em documentos de uma 

entidade para expressar uma opinião sobre se os mesmos encontram-se em conformidade com as 

normas e padrões vigentes. Desta feita, a auditoria visa auxiliar a entidade a atingir seus objetivos 

– fazendo uso de métodos sistematizados e disciplinados – a partir do exame da eficácia do 

gerenciamento de risco, de controle e dos processos de governança. 

A seu turno – por intermédio da técnica de auditoria – compete ao Sistema de Controle Interno 

do Poder Executivo Federal: 

 

I. Realizar auditoria sobre a gestão dos recursos públicos federais sob a 
responsabilidade dos órgãos públicos e privados, inclusive nos projetos de 
cooperação técnica junto a Organismos Internacionais e multilaterais de 
crédito; 

II. Apurar os atos e fatos inquinados de ilegais ou de irregulares, praticados 
por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos 
federais e, quando for o caso, comunicar à unidade responsável pela 
contabilidade para as providências cabíveis; 

III. Realizar auditorias nos sistemas contábil, financeiro, de pessoal e demais 
sistemas administrativos e operacionais; 

IV. Examinar a regularidade e avaliar a eficiência e eficácia da gestão 
administrativa e dos resultados alcançados nas Ações de governo; 

V. Realizar auditoria nos processos de Tomada de Contas Especial; e 
VI. Apresentar subsídios para o aperfeiçoamento dos procedimentos 

administrativos e gerenciais e dos controles internos administrativos dos 
órgãos da Administração Direta e entidades da Administração Indireta 
Federal (BRASIL, 2001). 

 

A auditoria busca ratificar tanto a legalidade quanto a legitimidade dos fatos e atos 

administrativos, além de mensurar os resultados obtidos, no tocante à eficiência, eficácia e 

economicidade da gestão orçamentária, operacional, contábil, financeira e finalística das 

entidades da administração pública – em todos seus níveis de poder e setores de governo – e 

analisar o emprego de recursos públicos por organizações de direito privado, quando legalmente 

habilitadas (BRASIL, 2001). 

 

Segundo a finalidade, a IN SFC nº 01/2001 classifica a auditoria nas categorias apresentadas no 

Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação da auditoria quanto sua finalidade 

 

Categoria Característica 

 

 

 

 

 

Auditoria de Avaliação da Gestão 

Objetiva emitir opinião com vistas a certificar a 
regularidade das contas, verificar a execução de 
contratos, acordos, convênios ou ajustes, a probidade 
na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou 
administração de valores e outros bens da União ou a 
ela confiados, compreendendo, entre outros, os 
seguintes aspectos: exame das peças que instruem os 
processos de tomada ou prestação de contas; exame da 
documentação comprobatória dos atos e fatos 
administrativos; verificação da eficiência dos sistemas 
de controles administrativo e contábil; verificação do 
cumprimento da legislação pertinente; e avaliação dos 
resultados operacionais e da execução dos programas 
de governo quanto à economicidade, eficiência e 
eficácia dos mesmos. 

 

 

Auditoria de Acompanhamento da Gestão 

Realizada ao longo dos processos de gestão, tem como 
finalidade atuar em tempo real sobre os atos efetivos e 
os efeitos potenciais positivos e negativos de uma 
unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e 
economias existentes no processo ou prevenindo 
gargalos ao desempenho da sua missão institucional. 

 

 

 

 

 

Auditoria Contábil 

Compreende o exame dos registros e documentos e na 
coleta de informações e confirmações, mediante 
procedimentos específicos, pertinentes ao controle do 
patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto. 
Objetivam obter elementos comprobatórios suficientes 
que permitam opinar se os registros contábeis foram 
efetuados de acordo com os princípios fundamentais de 
contabilidade e se as demonstrações deles originárias 
refletem, adequadamente, em seus aspectos mais 
relevantes, a situação econômico-financeira do 
patrimônio, os resultados do período administrativo 
examinado e as demais situações nelas demonstradas. 
Tem por objeto, também, verificar a efetividade e a 
aplicação de recursos externos, oriundos de agentes 
financeiros e organismos internacionais, por unidades 
ou entidades públicas executoras de projetos 
celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir 
opinião sobre a adequação e fidedignidade das 
demonstrações financeiras. 

Auditoria Operacional 

Consiste em avaliar as ações gerenciais e os 
procedimentos relacionados ao processo operacional, 
ou parte dele, das unidades ou entidades da 
administração pública federal, programas de governo, 
projetos, atividades, ou segmentos destes, com a 
finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto 
aos aspectos da eficiência, eficácia e economicidade, 
procurando auxiliar a administração na gerência e nos 
resultados, por meio de recomendações, que visem 
aprimorar os procedimentos, melhorar os controles e 
aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo de 
procedimento trata-se de uma atividade de 
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assessoramento ao gestor público, com vistas a 
aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, 
sendo desenvolvida de forma tempestiva no contexto 
do setor público, atuando sobre a gestão, seus 
programas governamentais e sistemas informatizados. 

 

Auditoria Especial 

 

Visa o exame de fatos ou situações consideradas 
relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, 
sendo realizadas para atender determinação expressa 
de autoridade competente. Classificam-se nesse tipo os 
demais trabalhos de auditoria não inseridos em outras 
classes de atividades. 

Fonte: BRASIL (2001). Elaboração própria.  

 

No âmbito da UAUDI do CEFET/RJ, atualmente vêm sendo executados trabalhos enquadrados na 

modalidade de Auditoria Operacional. 

 

1.2.2 Considerações sobre auditoria interna 

 

Segundo o IPAD (2009), há várias designações de auditoria, de acordo com seu objeto, finalidade, 

âmbito, extensão, periodicidade e agente executante, como pode ser observado no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Tipos de auditoria 

 

Característica  Tipo 

 
 

Quanto ao conteúdo e finalidade 

 
 
 

Auditoria das demonstrações financeiras 
Auditoria de conformidade 
Auditoria operacional 
Auditoria de gestão 
Auditoria estratégica 

Quanto à amplitude  Auditoria geral 
Auditoria parcial 

Quanto à periodicidade  Auditoria permanente 
Auditoria ocasional 

Quanto ao período temporal que analisa  Auditoria de informação histórica 
Auditoria da informação prospectiva 

Quanto à obrigatoriedade  Auditoria de fonte legal 
Auditoria de fonte contratual 

Quanto ao sujeito que a realiza  Auditoria externa 
Auditoria Interna 

Fonte: IPAD (2009). Elaboração própria. 

 

A Auditoria Interna tem como objetivo realizar análises e emitir julgamentos acerca da conjuntura 

econômico-financeira de uma instituição e de seus resultados, além de apontar insuficiências nos 
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sistemas de controle interno e financeiro, apresentando recomendações para aperfeiçoá-los. 

Consiste no conjunto de práticas que visam avaliar tanto a gestão pública – através dos processos 

e dos resultados gerenciais – quanto à aplicação de recursos públicos por entidades de direito 

público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada e um determinado 

critério técnico, operacional ou legal (BRASIL, 2001).  

 

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva que presta 
serviços de avaliação e de consultoria com o objetivo adicionar valor e melhorar 
as operações de uma organização. A auditoria auxilia a organização a alcançar 
seus objetivos através de uma abordagem sistemática e disciplinada para a 
avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de risco, 
controle e governança corporativa (IIA, 2004). 

 

Consoante o IIA (2004), as tarefas da auditoria interna são executadas: 

 

a) em variados ambientes culturais e legais; 

b) em entidades detentoras de diversas finalidades, portes, complexidade e estruturas; 

c) por pessoas de dentro ou de fora da organização. 

 

Os serviços de avaliação (assurance) compreendem uma análise prática da evidência pelo auditor 

interno, com o intento de oferecer um julgamento ou conclusões independentes acerca de um 

determinado processo ou outra matéria correspondente. A natureza e o escopo do trabalho de 

avaliação são definidos pelo auditor interno. Três são as partes que participam dos serviços de 

avaliação (IIA, 2004):  

 

a) a pessoa ou grupo diretamente responsável pelo processo, sistema ou outro assunto 

correlato: o proprietário do processo;  

b) a pessoa ou grupo que faz a avaliação: o auditor interno; e 

c) a pessoa ou grupo que faz uso da avaliação: o usuário. 

 

A auditoria interna corresponde a uma atividade contínua, independente e completa – realizada 

por profissionais do quadro de pessoal da entidade – que se fundamenta na mensuração de riscos 

e certifica a existência, o cumprimento, a otimização e a eficácia dos controles internos e dos 
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processos de governança, auxiliando a instituição a alcançar sua finalidade (IPAD, 2009). É uma 

atividade de relevância estratégica e que colabora diretamente para o fortalecimento da gestão. 

 

É importante ressaltar que nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado 

aos servidores da auditoria interna, no desempenho de suas atribuições inerentes às atividades 

de auditoria e fiscalização (BRASIL, 2001). 

 

1.3 Introdução aos procedimentos e técnicas de Auditoria 

 

Procedimento de auditoria constitui um agregado de constatações e averiguações previsto em um 

planejamento de auditoria, o qual possibilita alcançar evidências provas suficientes e adequadas a 

fim de avaliar os dados imprescindíveis à elaboração e à comprovação do julgamento por parte do 

SCF do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2001). É dividido em: 

 

a) testes de controle: vislumbram obter razoável segurança de que os processos de controle 

interno implementados pela Administração encontram-se em efetivo funcionamento e 

vêm sendo executados corretamente; 

b) testes substantivos: buscam obter evidências referentes à suficiência, exatidão e 

validação das informações produzidas pelos sistemas contábil e administrativo da 

entidade, compreendendo os testes de detalhes e os procedimentos analíticos 

substantivos. 

 

Por outro lado, as técnicas em auditoria englobam procedimentos e mecanismos operacionais dos 

quais se utilizam o auditor para a obtenção de evidências – as quais precisam necessariamente ser 

suficientes, adequadas, relevantes e úteis – para a realização dos trabalhos. As técnicas de 

auditoria listadas pela IN SFC nº 01/2001, encontram-se discriminadas no quadro a seguir: 
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Quadro 3 – Técnicas de auditoria 

 

Técnica  Descrição 

 
Indagação Escrita ou Oral 

 Utiliza entrevistas e questionários junto ao pessoal da 
unidade/entidade auditada, para a obtenção de dados 
e informações. 

Análise Documental  Exame de processos, atos formalizados e documentos 
avulsos. 

 
 

Conferência de Cálculos 

 Revisão das memórias de cálculos ou a confirmação de 
valores por meio do cotejamento de elementos 
numéricos correlacionados, de modo a constatar a 
adequação dos cálculos apresentados. 

 
 

Confirmação Externa 

 Verificação, junto a fontes externas ao auditado, da 
fidedignidade das informações obtidas internamente. 
Uma das técnicas consiste na circularização das 
informações com a finalidade de obter confirmações 
em fonte diversa da origem dos dados. 

 
 

Exame dos Registros 

 Conferência dos registros constantes de controles 
regulamentares, relatórios sistematizados, mapas e 
demonstrativos formalizados, elaborados de forma 
manual ou por sistemas informatizados. A técnica 
pressupõe a verificação desses registros em todas as 
suas formas. 

 
 

Correlação das Informações Obtidas 

 Cotejamento de informações obtidas de fontes 
independentes, autônomas e distintas, no interior da 
própria organização. Essa técnica procura a consistência 
mútua entre diferentes amostras de evidência. 

 
 

Inspeção Física 

 Análise usada para testar a efetividade dos controles, 
particularmente daqueles relativos à segurança de 
quantidades físicas ou qualidade de bens tangíveis. A 
evidência é coletada sobre itens tangíveis. 

 
 
 
 

Observação das Atividades e Condições 

 Investigação das atividades que exigem a aplicação de 
testes flagrantes, com a finalidade de revelar erros, 
problemas ou deficiências que de outra forma seriam 
de difícil constatação. Os elementos da observação são: 
a) identificação da atividade específica a ser observada; 
b) observação da sua execução; c) comparação do 
comportamento observado com os padrões; e d) 
avaliação e conclusão. 

 
Corte das Operações ou Cut-Off 

 Corte interruptivo das operações ou transações para 
apurar, de forma seccionada, a dinâmica de um 
procedimento. Representa a “fotografia” do momento-
chave de um processo. 

 
 

Rastreamento 

 Apuração minuciosa, com exame de documentos, 
setores, unidades, órgãos e procedimentos interligados, 
visando dar segurança à opinião do responsável pela 
execução do trabalho sobre o fato observado. 

Fonte: BRASIL (2001). Elaboração própria.  

 

1.4 Normativos aplicáveis à auditoria interna 
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Para compreender melhor o trabalho de auditoria interna, se faz imperante que os membros da 

equipe conheçam as normas e princípios aplicados à atividade. Logo, é altamente recomendado 

que sejam estudados os instrumentos legais que regem os trabalhos de auditoria, dentre eles: 

 

Quadro 4 – Legislação aplicável  

 

Tipo  Legislação pertinente 
 
 
 
 
 
 
 

Constituição Federal e Leis 
ordinárias 

 Constituição Federal (arts. 70 e 74) 
Emenda Constitucional nº 19/1998 
Lei nº 4.320/1964 (Rege o Direito Financeiro) 
Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União) 
Lei nº 8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) 
Lei nº 8.958/1994 
Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 
Lei nº 10.520/2002 (Institui a modalidade pregão de licitação) 
Lei nº 11.091/2005 (Institui o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação - PCCTAE) 
Lei nº 12.772/2012 (Estrutura o Plano de Carreiras e cargos do Magistério 
Federal) 
Lei nº 12.593/2012 (Plano Plurianual 2012-2015) 
Lei nº 12.919/2013 (Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente) 
Lei nº 12.952/2014 (Lei Orçamentária Anual vigente) 

 
 
 
 
 
 

Decretos 

 Decreto-Lei nº 200/1967 (Dispõe sobre a organização da Administração 
Federal) 
Decreto nº 93.872/1986 (Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa 
do Tesouro Nacional) 
Decreto nº 1.171/1994 (Código de Ética Profissional do Servidor Público 
Civil do Poder Executivo Federal) 
Decreto nº 3.591/2000 (Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do 
Poder Executivo Federal) 
Decreto nº 5.450/2005 (Regulamenta o pregão, na forma eletrônica) 
Decreto nº 6.976/2009 (Dispõe sobre o Sistema de Contabilidade Federal) 
Decreto nº 7.423/2010 (Regulamenta as relações entre as IFES e 
respectivas fundações de apoio) 
Decreto nº 7.892/2013 (Regulamenta o Sistema de Registro de Preços) 

 
Resoluções internas, Plano 
institucional e Manual STN 

 Portaria nº 3.796/2005 (Estatuto do CEFET/RJ) 
Portaria nº. 07/2001 (Cria a UAUDI) 
Ordem de Serviço nº 01/2014  
Plano de Desenvolvimento Institucional (2010-2014) 
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP, 6ª edição) 

 
 

Normas brasileiras profissionais e 
técnicas aplicadas à auditoria 

interna 

 NBCPG 100 (Dispõe sobre a NBC PG 100 – Aplicação Geral aos 
Profissionais da Contabilidade) 
Resolução CFC nº 803/96 (Código de Ética Profissional do Contador) 
Resolução CFC nº 986/03 - NBC TI 01 (Da Auditoria Interna) 
NBC TA 610 (Utilização do Trabalho de Auditoria Interna) 
Resolução CFC nº 1.311/10 - NBC PA 290 (Independência - Trabalhos de 
Auditoria e Revisão) 

 
 
 
 
 

 Resolução CFC nº. 1.128/08 - NBC T 16.1 (Conceituação, Objeto e Campo 
de Aplicação) 
Resolução CFC nº. 1.129/08 - NBC T 16.2 (Patrimônio e Sistemas 
Contábeis) 
Resolução CFC nº. 1.130/08 - NBC T 16.3 (Planejamento e seus 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8958.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Lei/L11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12772.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12593.htm
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/LDO_2014/131224_Lei_12919.pdf
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Legislacao/Leis/2014/140120_Lei_12_952.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D93872.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1171.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5450.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6976.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7423.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D7892.htm
http://portal.cefet-rj.br/files/instituicao/outros/novo_estatuto.pdf
http://portal.cefet-rj.br/files/desenvolvimento/pdi/2010_2014/pdi_edicaoPublicada.pdf
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/consultas-publicas
http://www.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=2014/NBCPG100
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=1996/000803
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2003/000986
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?codigo=2014/NBCTA610
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2010/001311
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001128
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001129
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001130
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Normas brasileiras de contabilidade 
aplicadas ao setor público 

Instrumentos sob o Enfoque Contábil) 
Resolução CFC nº. 1.131/08 - NBC T 16.4 (Transações no Setor Público) 
Resolução CFC nº. 1.132/08 - NBC T 16.5 (Registro Contábil) 
Resolução CFC nº. 1.133/08 - NBC T 16.6 (Demonstrações Contábeis) 
Resolução CFC nº. 1.134/08 - NBC T 16.7 (Consolidação das 
Demonstrações Contábeis) 
Resolução CFC nº. 1.135/08 - NBC T 16.8 (Controle Interno) 
Resolução CFC nº. 1.136/08 - NBC T 16.9 (Depreciação, Amortização e 
Exaustão) 
Resolução CFC nº. 1.137/08 - NBC T 16.10 (Avaliação e Mensuração de 
Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público) 

 
 

Instruções normativas 

 Instrução Normativa nº 01/2001 (Normas técnicas para atuação do SFC) 
Instrução Normativa nº 07/2006 (Normas de elaboração e 
acompanhamento da execução do PAINT) 
Instrução normativa nº 01/2007 (Estabelece o conteúdo do PAINT e do 
RAINT) 

Fonte: UFMG (2013). Elaboração Própria. 

 

1.5 Abrangência do trabalho da UAUDI 

 

Os trabalhos da Unidade de Auditoria Interna compreendem todas as unidades administrativas do 

CEFET/RJ, assim como suas atividades relacionadas à administração de recursos públicos, 

configurando-se como objeto de análises amostrais os processos de trabalho, dentre os quais: 

 

a) os sistemas operacionais e os respectivos controles internos administrativos empregados 

na gestão orçamentária, contábil, operacional, financeira, patrimonial, de suprimentos e 

de pessoal; 

b) a aplicação e/ou as transferências de recursos do CEFET/RJ a entidades públicas ou 

privadas; 

c) os contratos e/ou convênios celebrados pelo CEFET/RJ com entidades públicas ou 

privadas (cooperação, prestação de serviços, execução de obras e fornecimento de 

materiais); 

d) os procedimentos de movimentação de pessoal (admissão, desligamento, concessão de 

benefícios etc.); 

e) os métodos e os sistemas de guarda e conservação dos bens móveis, imóveis e de 

consumo sob a responsabilidade das unidades gestoras do CEFET/RJ; 

f) a correta execução do Plano de Desenvolvimento Institucional; 

g) os atos administrativos que resultem em direitos e obrigações para o CEFET/RJ; 

h) os processos de tomada de contas especiais e de diligências dos órgãos de controle; 

http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001131
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001132
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001133
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001134
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001135
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001136
http://www2.cfc.org.br/sisweb/sre/detalhes_sre.aspx?Codigo=2008/001137
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-01-06042001.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in_cgu_07_2006_alterada_2009.pdf
http://www.cgu.gov.br/sobre/legislacao/arquivos/instrucoes-normativas/in-cgu-sfc-01-2007.pdf
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i) os procedimentos de licitação, as dispensas e as inexigibilidades caso haja. 

 

1.6 Conduta do auditor 

 

O profissional de auditoria deve possuir competência técnica, preservar sua autonomia, respeitar 

o sigilo sobre os trabalhos executados e atuar com responsabilidade. Deve também zelar pelo 

equilíbrio e pelos padrões morais em sua conduta, observando a legislação aplicável. De acordo 

com o CFC (2014), são previstos os seguintes requisitos para o exercício dos profissionais de 

contabilidade: integridade; objetividade; competência e zelo profissionais; sigilo profissional; e 

comportamento profissional. 

 

1.6.1 Integridade 

 

Determina a todos os profissionais da contabilidade a obrigação de serem diretos e honestos em 

todos os relacionamentos profissionais e comerciais. Implica também em negociação justa e 

veracidade. 

 

O profissional não deve conscientemente participar dos relatórios, documentos, comunicações ou 

outras informações nas quais ele acredita que as informações: 

 

a) contenham declaração materialmente falsa ou enganosa; 

b) contenham declarações ou informações fornecidas de maneira leviana; ou 

c) omitam ou ocultem informações que devem ser incluídas em casos em que essa omissão 

ou ocultação seja enganosa. 

 

Quando tomar ciência de que esteve associado com essas informações, o profissional deve tomar 

providências para desvincular-se delas. 

 

1.6.2 Objetividade 
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Impõe a todos os profissionais da contabilidade a obrigação de não comprometerem seu 

julgamento profissional (ou do negócio) em decorrência de comportamento tendencioso, conflito 

de interesse ou influência indevida de outros. 

 

O profissional pode ser exposto a situações que possam vir a prejudicar sua objetividade. Como é 

impraticável definir e avaliar todas essas situações, não se deve prestar um serviço, no caso de 

uma circunstância ou relacionamento distorcer ou influenciar o seu julgamento profissional com 

relação ao mesmo. 

 

1.6.3 Competência e zelo profissionais 

 

Confere a todos os profissionais da contabilidade as seguintes obrigações: 

 

a) manter o conhecimento e a habilidade profissionais no nível necessário para que clientes 

ou empregadores recebam serviço profissional adequado; e 

b) agir diligentemente1 de acordo com as normas técnicas e profissionais aplicáveis na 

prestação de serviços profissionais. 

 

A prestação de serviço profissional adequado requer o exercício de julgamento fundamentado, 

através da aplicação de conhecimento e habilidade profissionais. A competência profissional pode 

ser dividida em duas fases distintas: 

 

a) atingir a competência profissional; e 

b) manter a competência profissional. 

 

A manutenção da competência profissional adequada requer a consciência permanente e o 

entendimento dos desenvolvimentos técnicos, profissionais e de negócios pertinentes. Os 

desenvolvimentos técnicos contínuos permitem que o profissional da contabilidade desenvolva e 

mantenha a capacitação para o desempenho adequado no ambiente de trabalho. 

 

                                                           
1
 Diligência abrange a responsabilidade de agir de forma cuidadosa, exaustiva e tempestiva, de acordo com 

a tarefa requisitada. 
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O profissional deve tomar as providências adequadas para assegurar que os que estão 

trabalhando sob sua autoridade tenham treinamento e supervisão apropriados. Inclusive – 

quando apropriado – deve informar os clientes, empregadores ou outros usuários de seus 

serviços profissionais sobre as limitações inerentes aos mesmos. 

 

1.6.4 Sigilo profissional 

 

Atribui a todos os profissionais da contabilidade a obrigação de abster-se de: 

 

a) divulgar fora da firma ou da organização empregadora informações sigilosas obtidas em 

decorrência de relacionamentos profissionais e comerciais, sem estar prévia e 

especificamente autorizado pelo cliente, por escrito, a menos que haja um direito ou 

dever legal ou profissional de divulgação; e 

b) usar, para si ou para outrem, informações obtidas em decorrência de relacionamentos 

profissionais e comerciais para obtenção de vantagem pessoal. 

 

Deve-se manter sigilo dentro da firma ou organização empregadora e no ambiente social, 

permanecendo alerta à possibilidade de divulgação involuntária de informações sigilosas de seus 

clientes. Igualmente, deve manter sigilo das informações divulgadas por cliente potencial ou 

empregador. 

 

Devem ser tomadas as providências adequadas para assegurar que o pessoal da equipe de 

trabalho, assim como as pessoas das quais são obtidas assessoria e assistência, respeitem o dever 

de sigilo do profissional da contabilidade. 

 

A necessidade de cumprir o princípio do sigilo profissional permanece mesmo após o término das 

relações entre o profissional da contabilidade e seu cliente ou empregador. Quando o profissional 

mudar de emprego ou obtiver novo cliente, ele pode usar sua experiência anterior. Contudo, não 

deve usar ou divulgar nenhuma informação confidencial obtida ou recebida em decorrência de 

relacionamento profissional ou comercial. 
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Circunstâncias nas quais os profissionais são ou podem ser solicitados a divulgar informações 

confidenciais ou nas quais a divulgação pode ser apropriada: 

 

a) a divulgação é permitida por lei e autorizada pelo cliente ou empregador, por escrito; 

b) a divulgação é exigida por lei; e 

c) há dever ou direito profissional de divulgação, quando não proibido por lei. 

 

O auditor independente, quando solicitado – por escrito e fundamentadamente – pelo Conselho 

Federal de Contabilidade e Conselhos Regionais de Contabilidade, deve exibir as informações 

obtidas durante o seu trabalho, incluindo a fase de pré-contratação dos serviços, a 

documentação, os papéis de trabalho e os relatórios. 

 

Ao decidir sobre a divulgação de informações sigilosas, os fatores pertinentes a serem 

considerados incluem: 

 

a) se os interesses de terceiros, incluindo partes cujos interesses podem ser afetados, 

podem ser prejudicados se o cliente ou empregador consentir com a divulgação das 

informações pelo profissional da contabilidade; 

b) se todas as informações relevantes são conhecidas e comprovadas, na medida praticável. 

Quando a situação envolver fatos não comprovados, informações incompletas ou 

conclusões não comprovadas, deve ser usado o julgamento profissional para avaliar o tipo 

de divulgação que deve ser feita, caso seja feita; 

c) o tipo de comunicação que é esperado e para quem deve ser dirigida; e 

d) se as partes para quem a comunicação é dirigida são as pessoas apropriadas para recebê-

la. 

 

1.6.5 Comportamento profissional 

 

Impõe a todos os profissionais da contabilidade a obrigação de cumprir as leis e os regulamentos 

pertinentes e de evitar qualquer ação que possa desacreditar a profissão.  
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Na divulgação comercial das pessoas e na promoção do seu trabalho, os profissionais da 

contabilidade não devem desprestigiar a profissão. Devem ser honestos, verdadeiros e: 

 

a) não fazer declarações exageradas sobre os serviços que podem oferecer, as qualificações 

que têm ou a experiência que obtiveram; ou 

b) não fazer referências depreciativas ou comparações infundadas com o trabalho de outros 

profissionais da contabilidade. 

 

1.7 Código de ética 

 

De acordo com o CFC (2007), o código de ética rege a conduta do profissional de auditoria no 

desempenho de suas atribuições. Os princípios éticos tiveram sua importância ampliada, ao passo 

que a governança corporativa passou a constituir uma matéria de grande relevância no contexto 

da Administração Pública. Assim, a participação da auditoria interna é cada vez mais exigida na 

busca por maior credibilidade institucional, dado que os auditores são responsáveis, não só 

perante a administração da entidade, como também junto aos usuários das atividades dessa 

entidade. 

 

Constituem deveres do Auditor: 

 

a) exercer a profissão com zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente e 

resguardados os interesses da entidade, sem prejuízo da dignidade e independência 

profissionais; 

b) zelar pela sua competência exclusiva na orientação técnica dos serviços a seu cargo; 

c) comunicar, desde logo, aos seus superiores, em documento reservado, eventual 

circunstância adversa que possa influir na decisão daquele que lhe formular consulta ou 

lhe confiar trabalho; 

d) inteirar-se de todas as circunstâncias antes de emitir opinião sobre qualquer caso; 

e) se substituído em suas funções, informar ao substituto sobre fatos que devam chegar ao 

conhecimento desse, a fim de habilitá-lo para o bom desempenho das funções a serem 

exercidas; 

f) manifestar, a qualquer tempo, a existência de impedimento para o exercício da profissão; 
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g) ser prudente ao usar informações obtidas no curso de seu trabalho, não devendo divulgar 

informações confidenciais, muitos menos para obter vantagens pessoais ou prejudicar 

alguém do órgão/entidade; 

h) mencionar obrigatoriamente fatos que conheça e repute em condições de exercer efeito 

sobre peças contábeis objeto de seu trabalho. 

 

Veda-se ao Auditor: 

 

a) assumir, direta ou indiretamente, serviços de qualquer natureza, com prejuízo moral ou 

desprestígio para a classe; 

b) assinar documentos e relatórios elaborados por outrem, alheios à sua orientação, 

supervisão e fiscalização; 

c) concorrer para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-la ou 

praticar, no exercício da profissão, ato definido como crime ou contravenção; 

d) solicitar ou receber do auditado qualquer vantagem que saiba para aplicação ilícita; 

e) prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse confiado a sua responsabilidade 

profissional; 

f) exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimentos com finalidades ilícitas; 

g) renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que 

possam prejudicar a eficácia e a correção de seu trabalho; 

h) dar parecer ou emitir opinião sem estar suficientemente informado e munido de 

documentos. 
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2 METODOLOGIA DE TRABALHO  

 

O Processo de Auditoria abrange uma sequência de etapas e visa averiguar a regularidade e 

analisar a eficiência da gestão administrativa, bem como dos resultados alcançados. Além disso, 

objetiva apresentar subsídios para a melhoria dos procedimentos administrativos e dos controles 

internos de uma entidade. Divide-se em 05 (cinco) fases: Planejamento, Execução, Relatório de 

Auditoria, Plano de providência e Monitoramento. 

 

Figura 2 – Etapas do processo de Auditoria 

 

                                                                 Fonte: CEFET (2014). Elaboração própria. 

 

2.1 Planejamento 

 

A fase do planejamento determina previamente quais são os objetivos que devem se atingidos e 

como se deve proceder para alcançá-los. Nessa etapa são especificados: o alcance da auditoria, 

critérios, metodologia a ser aplicada, tempo e recursos requeridos para garantir que sejam 

contempladas as atividades, processos, sistemas e controles mais relevantes.  

 

Nesta fase, a equipe de auditoria realiza um apanhado das informações indispensáveis ao 

conhecimento do objeto da auditoria e procede à sua análise com o intuito de demarcar as 

Planejamento 

Execução 

Relatório de 
Auditoria 

Plano de 
Providências 

Monitoramento 
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questões e áreas a serem averiguadas na etapa de execução. O planejamento é contínuo e não se 

esgota quando tem início a execução. Ademais, é importante não abreviar o tempo referente à 

realização do planejamento da auditoria, a fim de evitar problemas na qualidade do trabalho ou 

acréscimo no tempo total de sua realização. 

O planejamento tem como objetivos: 

a) assinalar os problemas potenciais da entidade; 

b) determinar os testes apropriados para o alcance dos objetivos do trabalho, em um 

intervalo de tempo aceitável e com recursos disponíveis; 

c) facilitar a administração do tempo durante a realização do trabalho; 

d) determinar a extensão dos procedimentos de auditoria a serem utilizados; 

e) garantir a regularidade dos levantamentos, exames e avaliações a serem realizados pelos 

componentes da equipe; 

f) dividir as tarefas entre os integrantes da auditoria. 

 

O planejamento das atividades dá-se, basicamente, por meio de dois documentos:  

 

a) Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT); e 

b)  Programa de Auditoria (PA). 

 

Os programas de trabalho devem ser documentados e elaborados por escrito, detalhando o que 

for imprescindível ao entendimento dos procedimentos que serão aplicados, no que tange à 

natureza, oportunidade e extensão. Tanto o planejamento quanto os programas de trabalho 

devem ser revisados e atualizados sempre que novos fatos o recomendarem. 

 

2.1.1 Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) 

 

O plano de auditoria consiste em um documento formal contendo a programação dos trabalhos 

de auditoria para o exercício financeiro seguinte, o qual se denomina Plano Anual de Atividades 

de Auditoria Interna (PAINT). O PAINT é elaborado, consoante as orientações técnicas proferidas 

pela Controladoria-Geral da União (CGU).  
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De acordo a IN CGU nº 07/2006, a proposta do plano deve ser submetida anualmente ao órgão 

setorial da CGU/RJ (NAC-3), para exame prévio, até o último dia útil do mês de outubro do 

exercício anterior ao de sua execução. Caso o órgão setorial não se manifeste em até 20 (vinte) 

dias úteis, a unidade de auditoria deverá encaminhar a proposta ao Conselho Diretor (CODIR) do 

CEFET/RJ, para apreciação e posterior aprovação. A proposta do PAINT deverá ser aprovada até o 

último dia útil do mês de dezembro de cada ano, segundo enumera a Instrução em tela. 

 

Os trabalhos de auditoria deverão ser programados anualmente, considerando todas as 

transações realizadas no período pela entidade, devendo abordar: 

a) análise de áreas prioritárias;  

b) ênfase para determinadas áreas ou departamentos; 

c) estimativa de tempo e recursos humanos para execução dos trabalhos programados. 

 

No processo de planejamento anual deverá ser destinada uma porcentagem da carga horária para 

capacitação dos membros da UAUDI. 

O PAINT representa o dimensionamento de toda a extensão das atividades a serem executadas, 

além de possibilitar o adequado direcionamento dos trabalhos, a fim de alcançar os objetivos 

pretendidos.  

O conteúdo do PAINT deve ser apresentado verificando-se as orientações contidas na IN SFC/CGU 

nº 01/2007 que, de acordo com o art. 2º, deverá abranger os seguintes itens: 

 

I - ações de auditoria interna previstas e seus objetivos; e 
II - ações de desenvolvimento institucional e capacitação previstas para o fortalecimento 
das atividades da auditoria interna na entidade. 
§ 1º Na descrição das ações de auditoria interna, para cada objeto a ser auditado, serão 
consignadas as seguintes informações: 
I - número sequencial da ação de auditoria; 
II - avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado, e sua relevância 
em relação à entidade; 
III - origem da demanda; 
IV - objetivo da auditoria, contendo os resultados esperados, devendo-se especificar de 
que forma as vulnerabilidades do objeto a ser auditado poderão ser mitigadas; 
V - escopo do trabalho, explicitando, tanto quanto possível, sua representatividade em 
termos relativos, e demonstrando a amplitude dos exames a serem realizados, em 
relação ao universo de referência concernente ao objeto a ser auditado; 
VI - cronograma contendo a data estimada de início e término dos trabalhos; 
VII - local de realização dos trabalhos de auditoria; e 
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VIII - recursos humanos a serem empregados, com a especificação da quantidade de 
homens-hora de auditores a serem alocados em cada ação de auditoria e os 
conhecimentos específicos que serão requeridos na realização dos trabalhos. 
§ 2º Do detalhamento das ações de desenvolvimento institucional e capacitação deverão 
constar justificativas para cada ação que se pretende realizar ao longo do exercício. 
§ 3º Na descrição das ações de fortalecimento da unidade de auditoria interna deverão 
constar informações relativas à revisão de normativos internos, redesenho 
organizacional, desenvolvimento ou aquisição de metodologias e softwares ou outros. 
 

 
2.1.2 Programa de auditoria 

 

O programa de auditoria representa a finalidade do planejamento. Consiste em um plano de ação 

detalhado e se propõe a direcionar o trabalho do auditor interno, sendo a ele facultada a 

sugestão de complementações quando as circunstâncias assim o recomendarem. Destina-se a 

orientar a equipe de auditoria e consiste na delimitação de objetivos, na definição do escopo do 

trabalho e na determinação do roteiro de procedimentos. O programa tem como finalidade 

estabelecer os recursos mais econômicos, eficientes e oportunos para se alcançar os objetivos da 

auditoria. Deve ser flexível para possibilitar ajustes tempestivos sempre que surgirem pontos 

relevantes, os quais justifiquem as mudanças sugeridas. 

O uso criterioso do programa de auditoria possibilita à equipe aferir sobre a conveniência de 

ampliar os testes de auditoria quanto à sua extensão e/ou à sua profundidade, caso necessário. 

Para a elaboração do programa de auditoria pode ser utilizada a matriz de procedimentos – a qual 

se constitui em um detalhamento das questões e itens que serão verificados durante a auditagem 

– e a matriz de risco, que leva em consideração a materialidade, criticidade e relevância da área 

passível de ser auditada, bem como as vulnerabilidades e criticidades pretéritas. 

Os programas de auditoria2 da UAUDI são estruturados, de modo a conter os elementos que 

seguem: 

a) ação; 

b) subação; 

c) assunto; 

d) ação orçamentária; 

e) objetivo; 

f) escopo do trabalho; 

                                                           
2
 O modelo atual de programa de auditoria elaborado pela UAUDI encontra-se no Apêndice A.  
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g) critério da amostra; 

h) objetivo específico; 

i) local de realização; 

j) conhecimento exigido; 

k) cronograma; 

l) equipe; 

m) técnica de auditoria; 

n) atividades; 

o) papéis de trabalho; 

p) recursos empregados, e 

q) registro de alteração. 

 

Ação e subação referem-se a uma breve descrição da atividade a ser auditada. Permite, ao 

auditor, um nível mínimo de informações para que sejam avaliadas a magnitude, a importância e 

a complexidade da área alvo da auditoria. 

O assunto abrange o conteúdo da ação e da subação a ser analisada. Pode haver diferentes 

programas de auditoria com mesmas ações e subações. A indicação do assunto orientará o 

critério da amostra e o procedimento a ser adotado. 

 

A ação orçamentária engloba um conjunto de operações, cujos produtos contribuem para os 

objetivos do programa governamental ao que se referem. A ação pode consistir em um projeto, 

uma atividade ou uma operação especial. 

 

O objetivo é o elemento de referência dos trabalhos que definirá o tipo e a natureza da auditoria. 

Condiciona a determinação da metodologia e do escopo do trabalho e podem ter como finalidade 

o acompanhamento de processos operacionais e/ou gerenciais e a avaliação de resultados 

(orçamentários, financeiros, econômicos, patrimoniais e sociais). O objetivo geral indica onde se 

pretende chegar com o exame da área de investigação. Já o objetivo específico detalha o objetivo 

geral, demarcando os limites de atuação da auditoria. 
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Escopo é a demarcação definida para a implantação dos programas de auditoria. Deve ser 

compatível com os objetivos da auditoria programada e englobar os seguintes elementos 

estruturais: 

 

a) abrangência: refere-se à delimitação do universo passível de ser auditado e o que deve 

ser examinado; 

b) profundidade: define como deve ser realizado o exame; 

c) oportunidade: determina quando deve ser realizado o exame; e 

d) extensão: relaciona-se à quantidade dos exames programados e à configuração da 

amostra.  

 

O critério da amostra indica quais são os quesitos que levaram ao auditor a optar pela escolha da 

amostragem. Pode variar, segundo relevância da área e materialidade. Amostragem é o processo 

pelo qual se obtém informações sobre a totalidade de uma determinada população através da 

análise de parte dela 

 

Procedimento é a sequência de ações que possibilita ao auditor controlar a realização de seu 

trabalho e expressar sua opinião sobre os controles internos da organização. São as atividades da 

etapa de execução do processo de auditoria indispensáveis para a formação e fundamentação da 

opinião do auditor. 

 

O local de realização consiste no lugar em que os exames serão realizados. Pode ser na própria 

UAUDI ou em algum departamento ou setor. 

 

No programa de auditoria também é indicado o conhecimento exigido para a auditoria de 

determinada área. Normalmente consiste no estudo de leis, decretos, instruções normativas, 

orientações, decisões, portarias etc. 

 

O cronograma estabelece o tempo necessário para a execução de cada etapa do trabalho. 

Compreende o período de realização e a quantidade de horas dispensadas para uma ação. Cada 

ação possui um cronograma. 
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Os recursos empregados identificam os elementos básicos e mínimos necessários ao 

desempenho do trabalho de auditoria. Dividem-se em: 

 

a) humanos: equipe de auditores, coordenador, equipe de apoio administrativo; 

b) materiais: veículos, espaço físico de trabalho, equipamentos; 

c) tecnológicos: computadores, impressoras, softwares, banco de dados; 

d) financeiros: recursos para diárias de viagem, transporte, consultorias. 

 

As técnicas de auditoria – conforme visto no item 1.3 – compreendem métodos e mecanismos 

operacionais dos quais se utilizam o auditor para a obtenção de evidências. 

 

As atividades consistem nas tarefas a serem efetuadas durante o processo de auditoria. 

Constituem no detalhamento das técnicas de auditoria escolhidas para a execução dos trabalhos. 

 

Os papéis de trabalho relacionam os documentos a ser utilizados ao longo da atividade de 

auditoria de determinada área. Integram uma metodologia de organização de registro de 

evidências de auditoria que assegurem o objetivo a que se destinam.  

 

O registro de alteração trata-se de uma seção do programa de auditoria destinada ao registro de 

quaisquer mudanças que possam haver ao longo da execução do trabalho.  

 

Pretende-se incluir nos programas de auditoria – já a partir de 2015 – a matriz de planejamento, 

por se tratar de um instrumento útil para facilitar a preparação conceitual das atividades, assim 

como auxiliar as decisões sobre a estratégia metodológica a ser empregada na execução dos 

trabalhos. No Apêndice B é disponibilizado o modelo de matriz de planejamento a ser utilizado 

pela UAUDI. 

 

2.1.3 Avaliação dos controles internos 

 

2.1.3.1 O modelo COSO I 
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De acordo com o TCU (2009), em 1985 foi criada – nos Estados Unidos – a National Commission 

on Fraudulent Financial Reporting3 (Comissão Nacional sobre Fraudes em Relatórios Financeiros) 

por iniciativa do setor privado. Esta comissão objetivava estudar as razões para a ocorrência de 

fraudes em relatórios financeiros e/ou contábeis e elaborar recomendações para empresas 

públicas e (seus auditores independentes) para as instituições educativas. 

Posteriormente, esta Comissão transformou-se no The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Treadway Comimission (COSO), em português, Comitê de Organizações Patrocinadoras da 

Comissão Treadway. Constitui uma entidade sem fins lucrativos, que agrega representantes do 

setor privado, e atualmente tem o propósito de garantir “a liderança de pensamento através do 

desenvolvimento de estruturas e de orientação na gestão de riscos da empresa, controle interno 

e dissuasão da fraude” (UFMG, 2013: 26). Dedica-se à melhoria dos relatórios financeiros, através 

da ética, da efetividade dos controles internos e da governança corporativa. 

Foram publicados diversos critérios práticos para o estabelecimento de controles internos nas 

organizações e para a avaliação de sua efetividade. Amplamente aceito, o modelo apresentado 

em 1992 denominado Internal Control - Integrated Framework – conhecido hoje em dia como 

COSO I – trouxe uma nova ideia de controles internos e alertou para o fato de que os mesmos 

deveriam oferecer proteção contra riscos. 

Após a divulgação do COSO I, diversas instituições internacionais revisaram seus regulamentos, a 

fim de incorporar o conceito de controle interno sintetizado pelo modelo, segundo o qual: 

 

Controle Interno é um processo realizado pela diretoria, por todos os níveis de 
gerência e por outras pessoas da entidade, projetado para fornecer segurança 
razoável quanto à consecução de objetivos nas seguintes categorias: a) eficácia 
e eficiência das operações; b) confiabilidade de relatórios financeiros; c) 
cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis. (COSO 1992: 1 apud TCU, 
2009: 9). 
 

Este modelo introduziu a ideia de que os controles internos devem ser encarados como 

instrumentos de gestão e de monitoramento de riscos, em relação ao alcance de objetivos. O 

COSO I define um arcabouço de controles internos e provê instrumentos de avaliação para a 

utilização por parte de empresas e de outras instituições com o fim de testar seus sistemas de 

                                                           
3
 Também conhecida como Treadway Commission, pelo fato de que seu primeiro presidente à época era James C. 

Treadway, ex-membro da Securities and Exchange Comission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários norte- 
americana. 



 
 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CONSELHO DIRETOR 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA – UAUDI 

 

 
 Av. Maracanã, 229 – Bloco E/1º Andar – Maracanã, Rio de Janeiro / RJ - Brasil – CEP 20271-110 

 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  
 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  

Página 32 

controles. Neste modelo, a integração dos controles encontra-se representada em uma estrutura 

tridimensional, cujas dimensões envolvem os objetivos da entidade, suas unidades e seus 

elementos de controle (figura 3). 

 

Figura 3 – Matriz tridimensional COSO I 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fonte: UFMG (2013). 

 

A primeira dimensão da matriz é composta pelos objetivos:  

 

a) operacional: abrange a eficiência e a eficácia das operações; 

b) comunicação: relaciona-se com a emissão de Relatórios financeiros; e  

c) conformidade: refere-se ao cumprimento das regras.  

 

Por sua vez, a segunda dimensão compreende as unidades administrativas, nas suas variadas 

configurações, as quais devem implantar os controles e ser avaliadas.  

 

Na terceira dimensão encontram-se os elementos de controle: 

 

a) ambiente de controle; 

b) avaliação de riscos;  
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c) atividades de controle;  

d) informação e comunicação; e  

e) monitoramento. 

 

Mesmo a ampla adesão ao COSO I não foi satisfatória para mitigar fraudes econômico-financeiras 

e contábeis. O COSO precisou solicitar a elaboração de uma nova estratégia, tendo em vista a 

repercussão mundial de inúmeros escândalos e quebras de organizações. Com a finalidade de 

proporcionar uma melhoria no gerenciamento de riscos pelas entidades, em 2004 foi divulgado o 

modelo Enterprise Risk Management – Integrated Framework (Gerenciamento de Riscos 

Corporativos – Estrutura Integrada), conhecida como COSO ERM ou COSO II. 

 

2.1.3.2 O modelo COSO II 

 

De acordo com o TCU (2009), o COSO II expande a abrangência dos controles internos, oferece 

uma abordagem mais robusta e ampla à matéria e incorpora técnicas de gerenciamento integrado 

de riscos, aproveitando a base do COSO I. Pretendia-se, assim, prever e prevenir riscos inerentes 

ao conjunto de processos da instituição, que pudessem impedir ou embaraçar o atingimento de 

seus objetivos. 

 

De uma gestão focada em controles funcionais, o modelo possibilitou a evolução para o 

desenvolvimento de uma cultura de risco, na qual os funcionários passam a responder pela gestão 

de riscos e adquirem consciência das finalidades do controle interno da instituição. Logo, 

inicialmente devem ser identificados os riscos potenciais aos objetivos da entidade nas categorias 

definidas pelo COSO II. Posteriormente, deve ser avaliado o meio como os gestores atuam para 

minimizar esses riscos, sendo através de controles internos ou de outras respostas. 
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Figura 4 – Matriz tridimensional COSO II 

 

 
                                                          Fonte: TCU (2009). 

 

A face superior do cubo apresenta os objetivos que devem ser objeto do gerenciamento de risco. 

Já sua face frontal representa os componentes do gerenciamento de riscos (o que é necessário 

fazer para atingir os objetivos). Finalmente, a face lateral representa os níveis da organização que 

constituem objetos da gestão de riscos.  

A seguir são apresentados os itens que devem constar em um sistema de controle interno eficaz, 

segundo a metodologia COSO II.  

 

Objetivos (face superior do cubo): 

 

O modelo definiu quatro categorias de objetivos – comuns a praticamente todas as organizações 

– que devem ser antecipadamente fixados para possibilitar tanto a identificação quanto a análise 

dos riscos que poderão impactá-los. A partir de então, é necessário que seja formada uma base 

de conhecimento para definir como esses riscos deverão ser gerenciados. Essas categorias de 

objetivos, de acordo com o TCU (2009), são: 

a) estratégico: relacionado à sobrevivência, continuidade e sustentabilidade. Metas de alto-

nível, alinhadas e dando suporte à missão da organização; 

b) operacional: efetividade e eficiência na utilização dos recursos, mediante operações 

ordenadas, éticas, econômicas e adequada salvaguarda contra perdas, mau uso ou dano; 
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c) comunicação: confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade para a 

tomada de decisões e para o cumprimento das obrigações de accountability; 

d) conformidade: aderência às leis e regulamentações aplicáveis à entidade, e às normas, 

políticas, aos planos e procedimentos da própria organização. 

 

Objetos de controle (face lateral do cubo): 

 

A visão integrada dos componentes do COSO II demonstra o contexto das ações da direção ao 

gerenciar os riscos da entidade. Pode-se, então, entrever essa gestão tanto ao nível da 

organização como um todo, como para cada elemento que a constitui: 

 

a) objetivos, riscos e controles da organização como um todo; 

b) objetivos, riscos e controles de uma divisão, unidade de negócio, departamento ou 

seção da organização; e 

c) objetivos, riscos e controles de um macroprocesso, processo ou de uma atividade. 

 

Componentes (face frontal do cubo): 

 

Na face frontal do cubo, figuram oito elementos do gerenciamento de riscos integrando o sistema 

de controle interno. Representam os meios para alcançar os objetivos definidos nos objetivos 

(face superior do cubo). Os oito itens são inter-relacionados e, por meio deles, uma entidade 

administra os riscos de maneira agregada ao processo de gestão. No modelo COSO, para avaliar o 

sistema de controle interno de uma organização é necessário averiguar a presença e o 

funcionamento de cada um dos componentes da estrutura, quais sejam: 

 

a) ambiente interno;  

b) avaliação de risco; 

c) atividades de controle; 

d) informações e comunicação; 

e) monitoramento; 

f) fixação de objetivos; 

g) identificação de eventos; e 
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h) resposta a risco. 

 

Quadro 5 – Componentes do modelo COSO II 

 

COMPONENTE  DESCRIÇÃO 

 
 
 

Ambiente interno 

 A administração estabelece uma filosofia quanto ao tratamento de riscos 
e estabelece um limite de apetite a risco. O ambiente interno determina 
os conceitos básicos sobre a forma como os riscos e os controles serão 
vistos e abordados pelos empregados da organização. O coração de toda 
organização fundamenta-se em seu corpo de empregados, isto é, nos 
atributos individuais, inclusive a integridade, os valores éticos e a 
competência – e, também, no ambiente em que atuam. 

 
 

Fixação de objetivos 

 Os objetivos devem existir antes que a administração identifique as 
situações em potencial que poderão afetar a realização destes. O 
gerenciamento de riscos corporativos assegura que a administração adote 
um processo para estabelecer objetivos e que os escolhidos propiciem 
suporte, alinhem-se com a missão da organização e sejam compatíveis 
com o apetite a risco. 

 
 

Identificação de eventos 

 Os eventos em potencial que podem impactar a organização devem ser 
identificados, uma vez que esses possíveis eventos, gerados por fontes 
internas ou externas, afetam a realização dos objetivos. Durante o 
processo de identificação de eventos, estes poderão ser diferenciados em 
riscos, oportunidades, ou ambos. As oportunidades são canalizadas à alta 
administração, que definirá as estratégias ou os objetivos. 

 
Avaliação de riscos 

 Os riscos identificados são analisados com a finalidade de determinar a 
forma como serão administrados e, depois, serão associados aos objetivos 
que podem influenciar. Avaliam-se os riscos considerando seus efeitos 
inerentes e residuais, bem como sua probabilidade e seu impacto. 

 
Resposta a risco 

 Os empregados identificam e avaliam as possíveis respostas aos riscos: 
evitar, aceitar, reduzir ou compartilhar. A administração seleciona o 
conjunto de ações destinadas a alinhar os riscos às respectivas tolerâncias 
e ao apetite a risco. 

 
Atividades de controle 

 Políticas e procedimentos são estabelecidos e implementados para 
assegurar que as respostas aos riscos selecionados pela administração 
sejam executadas com eficácia. 

 
 
 

Informações e comunicações 

 A forma e o prazo em que as informações relevantes são identificadas, 
colhidas e comunicadas permitam que as pessoas cumpram com suas 
atribuições. Para identificar, avaliar e responder ao risco, a organização 
necessita das informações em todos os níveis hierárquicos. A 
comunicação eficaz ocorre quando esta flui na organização em todas as 
direções, e quando os empregados recebem informações claras quanto às 
suas funções e responsabilidades. 

 
 

Monitoramento 

 A integridade do processo de gerenciamento de riscos corporativos é 
monitorada e as modificações necessárias são realizadas. Desse modo, a 
organização poderá reagir ativamente e mudar segundo as circunstâncias. 
O monitoramento é realizado por meio de atividades gerenciais contínuas, 
avaliações independentes ou uma combinação desses dois 
procedimentos. 

Fonte: COSO (2007). Elaboração própria.  
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2.1.4 Aplicação do modelo COSO no CEFET/RJ 

 

Conforme orientado pelo TCU – mesmo que a unidade auditada ainda não tenha implantado a 

metodologia COSO – é possível proceder à avaliação dos controles internos com base nesse 

modelo e recomendar sua adoção pela entidade ou adverti-la sobre a necessidade de 

aperfeiçoamento nos controles internos. 

 

Visando promover o emprego dos padrões de referência e aprofundar as ações de auditoria no 

que concerne à avaliação de controles internos no âmbito do CEFET/RJ, já está sendo estudada 

pela UAUDI a introdução das seguintes ações: 

a) adotar, inicialmente, a estrutura teórica do COSO I como parâmetro para os trabalhos de 

auditoria na organização da avaliação dos controles internos; 

b) aplicar a avaliação dos controles internos, em nível de entidade, com o propósito de 

delinear um diagnóstico setorizado da situação encontrada nas áreas administrativas do 

CEFET/RJ; 

c) implantar – como instrumento de avaliação de riscos – o Formulário de Avaliação de 

Controle Interno (FACI) a ser disponibilizado para preenchimento dos gestores das áreas 

administrativas (níveis estratégico, tático e operacional) da instituição; 

d) sugerir à Direção-Geral que adote o modelo COSO na estruturação dos controles internos, 

com perspectivas para implantação do COSO II, que trata do gerenciamento de riscos. 

 

Com o objetivo de executar as ações contidas nas alíneas a, b e c, o Formulário de Avaliação de 

Controle Interno (FACI) da UAUDI encontra-se baseado no modelo sugerido pela Universidade 

Federal do ABC (UFABC), em seu Projeto de Auditoria Baseada em Riscos (ABR). O FACI será 

encaminhado às áreas auditadas com o intuito de aferir os controles internos existentes sob a 

abordagem do COSO I (com algumas adequações ao modelo COSO II). Pretende-se adotar, no 

âmbito da UAUDI, a metodologia da ABR para avaliação dos controles internos das áreas 

auditadas da instituição. 

 

2.1.5 Amostragem 

 



 
 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CONSELHO DIRETOR 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA – UAUDI 

 

 
 Av. Maracanã, 229 – Bloco E/1º Andar – Maracanã, Rio de Janeiro / RJ - Brasil – CEP 20271-110 

 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  
 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  

Página 38 

Conforme a CGU (2007), o método de amostragem é aplicado de modo a viabilizar a realização de 

ações de controle em circunstâncias cujo alvo da ação se apresenta em grandes quantidades e/ou 

se distribui de forma pulverizada. A amostragem é também aplicada pelo fato de ser necessária a 

obtenção de dados em tempo hábil. Há situações, todavia, em que não é recomendada a 

utilização da amostragem. São elas:  

 

a) quando a população é considerada muito pequena e a sua amostra fica relativamente 

grande;  

b) quando as características da população são de fácil mensuração, mesmo que a população 

não seja pequena; e  

c) quando há necessidade de alta precisão recomenda-se fazer censo, que nada mais é do 

que o exame da totalidade da população. 

 

A amostragem tem como objetivo conhecer os atributos de interesse de uma certa população a 

partir de uma parte representativa. Consiste em um método empregado quando é preciso 

conseguir informações sobre uma ou mais características de um conjunto de elementos 

(população) considerado grande ou numeroso, verificando somente uma parcela do mesmo 

(amostra). Os dados obtidos através da amostra apenas poderão ser utilizados de maneira 

satisfatória – de modo a se tirar conclusões a respeito do todo – caso a mesma seja 

representativa. 

 

A representatividade é uma qualidade fundamental para a amostra, que dependerá da forma pela 

qual será selecionada e do tamanho escolhido. Potencialmente, a amostra obtém essa 

característica quando ela é tomada ao acaso (CGU, 2007: 21). Para uma amostra ser avaliada 

como representativa de uma população, deve possuir os atributos de todos os componentes da 

mesma, além de ter conhecida a probabilidade de ocorrência de cada item na sua seleção. 

 

2.1.5.1 Técnicas de amostragem 

 

As técnicas de amostragem buscam colher e analisar evidências numéricas das entidades com a 

finalidade de descrever o nível de adequação dos dados obtidos, segundo critérios estabelecidos 

previamente. A utilização das técnicas de amostragem apresenta as seguintes vantagens: 
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a) o tamanho da amostra e o erro amostral podem ser estimados prévia e objetivamente; 

b) as amostragens conduzidas por diferentes auditores podem ser combinadas; 

c) os censos podem conter mais erros amostrais do que as amostras; 

d) os resultados amostrais são objetivos e sustentáveis; e  

e) os resultados da auditoria podem ser avaliados com segurança e extrapolados para toda a 

população. 

 

Existem dois tipos de amostragens: as probabilísticas e as não probabilísticas. As amostras por 

partes (cotas) ou por julgamento do auditor tratam-se de amostragens do tipo não probabilísticas, 

por outro lado, as amostras aleatórias simples, estratificadas ou por conglomerados são 

probabilísticas, dado que seus itens são escolhidos com base em probabilidades conhecidas. A 

correta extrapolação dos resultados amostrais para a população é possibilitada somente pelas 

amostragens probabilísticas. 

 

A principal característica do método de amostragem não probabilístico consiste no fato de que 

este se baseia – em sua maior parte – na experiência do auditor. Por isso, a aplicação de qualquer 

tipo de tratamento estatístico a seus resultados se torna inviável, como também a generalização 

dos resultados obtidos através da amostra para a população. Essa limitação impede que o método 

fundamente uma argumentação, visto que a extrapolação dos dados finais não é passível de 

demonstração. No entanto, é indiscutível a sua conveniência em determinados contextos e 

durante um espaço de tempo específico. 

Já o método de amostragem probabilístico apresenta como característica básica a possibilidade 

de ser submetido a tratamento estatístico. Ou seja, os resultados obtidos na amostra podem ser 

extrapolados para o todo.   

 

De acordo com a CGU (2007), a amostragem estatística conta com uma série de maneiras 

diferentes de obtenção do tamanho da amostra. Uma dessas formas consiste na Amostra 

Aleatória Simples, na qual todos os itens da população possuem a mesma chance de fazer parte 

da amostra. Leva-se em consideração que os elementos da população em questão encontram-se 

dispostos uniformemente. Nos demais métodos de amostragem se faz necessário dispor de 

técnicas mais sofisticadas na obtenção do tamanho e seleção da amostra, porquanto os 
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elementos não se processam de forma homogênea na população. 

 

Antes de iniciar a escolha da amostra, é necessário que os procedimentos envolvidos sejam 

devidamente documentados, devendo englobar as seguintes fases: 

 

a) estipular os objetivos da utilização das técnicas de amostragem, justificando o motivo 

para a não escolha de um censo para os trabalhos; 

b) estabelecer os itens da população sobre os quais serão feitas as estimativas; 

c) definir o tamanho da população; 

d) analisar a descrição dos itens relevantes para a seleção; 

e) relatar a técnica de amostragem a ser usada e justificar a escolha; 

f) descrever a metodologia seguida na execução dos trabalhos; 

g) definir o nível de confiança; 

h) determinar o tamanho da amostra e a precisão adequada; e 

i) proceder à escolha das técnicas de coleta, armazenamento e análise das informações. 

 

2.1.5.2 Critérios para escolha da amostra 

 

Consoante a CGU (2007), as variáveis básicas utilizadas em todas as fases do processo de 

planejamento dos trabalhos de auditoria são fundamentais. Porém, certos critérios apresentam-

se com maior destaque ou contribuição para este processo, sobretudo porque não só são 

utilizados como base para a determinação de uma amostra, como também constituem 

parâmetros para avaliação de riscos de auditoria. São eles: 

 

a) materialidade; 

b) relevância; e 

c) criticidade. 

 

A materialidade está relacionada ao montante de recursos (orçamentários ou financeiros) 

alocados, pela gestão da entidade, em um ponto específico de controle que será objeto dos 

exames de auditoria. Este enfoque leva em conta o as especificidades dos valores envolvidos. 
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Já a relevância compreende a importância relativa ou o papel desempenhado por certo 

problema, uma determinada circunstância ou, mesmo, por uma unidade administrativa, 

existentes em um dado contexto no âmbito da instituição. 

 

Por sua vez, a criticidade denota uma gama de ocorrências críticas (efetivas ou potenciais) a 

auditar, detectadas em certa unidade administrativa ou em determinado programa. Trata-se da 

conciliação dos elementos associados a vulnerabilidades e fraquezas da instituição com as 

atividades de auditoria. A criticidade é a “condição imprópria, por ilegalidade, por ineficácia ou 

por ineficiência, de uma situação gestional” (CGU – 2007: 23). Representa os aspectos – 

organizados por área – das fragilidades de uma entidade, cujo valor relativo de cada ocorrência 

indesejada deve ser considerado e analisado. 

 

2.1.6 Risco de auditoria 

 

O trabalho de auditoria é executado através do método de amostragem e, assim, os auditores 

elegem áreas a serem analisadas e evidências a serem averiguadas, as quais acreditem possuir 

maior relevância para o objetivo final da auditoria. Desta feita, risco de auditoria trata-se de o 

auditor deixar de emitir um julgamento correto – ou concluir equivocadamente – acerca de certa 

área auditada. O auditor busca, em verdade, obter uma segurança razoável quando da análise das 

evidências e não a certeza total de que todas as averiguações estejam corretas. Não há como ser 

alcançada a certeza absoluta ao longo dos trabalhos de auditoria pelos seguintes motivos: 

 

a) as evidências são raramente conclusivas em primeira instância; 

b) pode haver limitações inerentes à eficácia dos procedimentos de auditoria escolhidos; 

c) possibilidade de ter sido feita uma avaliação imprópria do risco relativo que resultou em 

modelo e escopo de procedimentos de auditoria deficientes; 

d) equívoco na seleção da amostra; e 

e) restrição dos testes de auditoria, de modo a tornar a atividade economicamente viável. 

 

Portanto, o auditor pode cometer dois tipos de erros quando da emissão de sua opinião: 
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a) inferir que não existam deficiências nos controles internos da entidade sob exame 

quando, na realidade, tais deficiências existem; ou 

b) depreender que existam deficiências nos controles internos da entidade sob exame 

quando, de fato, tais deficiências não existem. 

 

O risco de auditoria também pode ser causado quando o auditor escolhe pontos de controle 

inadequados – para serem avaliados pela auditoria – implicando em avaliações, 

acompanhamentos ou projeções impertinentes, como também na possibilidade de não conseguir 

identificar a existência de deficiências materiais na área auditada. 

 

Segundo a UFMG (2013), para definir o risco de auditoria, o auditor deve avaliar o ambiente de 

controle da entidade, observando sempre: 

 

a) competência da administração; 

b) políticas de pessoal e segregação de funções; 

c) tamanho da unidade; 

d) mudanças recentes nas gerências; 

e) complexidade de operações; 

f) disponibilidades financeiras; 

g) condições econômicas da unidade; 

h) rápido crescimento; 

i) extensão de operações computadorizadas; 

j) intervalo desde a última auditoria; 

k) pressões sobre a administração para alcançar os objetivos; e 

l) nível de motivação dos funcionários. 

 

A NBC TA 200 define o risco de auditoria como uma função do risco de distorção relevante4 e do 

risco de detecção. A avaliação dos riscos baseia-se em procedimentos de auditoria para a 

obtenção de informações necessárias para essa finalidade e evidências obtidas ao longo de toda a 

                                                           
4
 Diferença entre um critério a ser verificado e a situação encontrada. Caso a distorção venha a influenciar a tomada de 

decisão do usuário da informação dada pela auditoria, é considerada relevante. 
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auditoria. A avaliação dos riscos é antes uma questão de julgamento profissional que uma 

questão passível de mensuração precisa. 

 

Risco de distorção relevante 

 

O risco de distorção relevante pode existir em dois níveis: 

 

a) no nível geral da demonstração contábil; e 

b) no nível da afirmação para classes de transações, saldos contábeis e divulgações. 

 

Os riscos de distorção relevante no nível geral da demonstração contábil referem-se aos riscos 

de distorção relevante que se relacionam de forma disseminada às demonstrações contábeis 

como um todo e que afetam potencialmente muitas afirmações. 

 

Já os riscos de distorção relevante no nível da afirmação são avaliados para que se determine a 

natureza, a época e a extensão dos procedimentos adicionais de auditoria necessários para a 

obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente.  

 

Os riscos de distorção relevante no nível da afirmação dividem-se em dois componentes, os quais 

constituem riscos da entidade e existem independentemente da auditoria das demonstrações 

contábeis. São eles: 

 

a) risco inerente; e  

b) risco de controle.  

 

O risco inerente está relacionado aos controles internos da entidade. Consiste na vulnerabilidade 

de erro em um procedimento operacional (ou em uma classe de operações) devido à inexistência 

ou inadequação dos respectivos controles internos. O risco inerente é mais alto para algumas 

afirmações e classes relacionadas de transações, saldos contábeis e divulgações do que para 

outras. Circunstâncias externas que dão origem a riscos de negócios também podem influenciar o 

risco inerente.  
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O risco de controle ocorre em função da falta de efetividade dos procedimentos de controle 

interno para atingir os propósitos da instituição. Ou seja: os controles existem, mas são ineficazes 

em detectar erros. Depende da eficácia dos controles estabelecidos, da implementação e da 

manutenção do controle interno pela administração no tratamento dos riscos identificados que 

ameaçam o cumprimento dos objetivos da entidade, que são relevantes para a elaboração das 

demonstrações contábeis da entidade. Não obstante, o controle interno – independentemente da 

qualidade da sua estrutura e operação – pode mitigar (mas não eliminar) os riscos de distorção 

relevante nas demonstrações contábeis, devido às limitações inerentes ao controle interno.  

 

Risco de detecção 

 

O risco de detecção está diretamente associado ao auditor. Configura-se no risco de o auditor – 

através das suas análises – seja induzido a concluir pela inexistência de qualquer tipo de erro em 

um procedimento operacional. Relaciona-se à falta de eficácia das atividades de auditoria e da 

forma como são executadas. 

 

Para um dado nível de risco de auditoria, o nível aceitável de risco de detecção tem uma relação 

inversa com os riscos avaliados de distorção relevante no nível da afirmação. Por exemplo, quanto 

maiores são os riscos de distorção relevante que o auditor acredita existir, menor é o risco de 

detecção que pode ser aceito e, portanto, mais persuasivas são as evidências de auditoria 

exigidas.   

 

Relaciona-se com a natureza, a época e a extensão dos procedimentos que são determinados 

pelo auditor para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável. Portanto, é uma função 

da eficácia do procedimento de auditoria e de sua aplicação pelo auditor. O risco de detecção, 

somente pode ser reduzido – não eliminado – devido às limitações inerentes de uma auditoria. 

 

No PAINT, as atividades são priorizadas considerando-se os aspectos de materialidade, relevância 

e criticidade, a partir dos quais é possível elaborar a matriz de risco5 com a classificação das ações 

para direcionamento dos trabalhos de auditoria interna.  

 

                                                           
5
 No Apêndice D, encontra-se o modelo de classificação de Matriz de Risco. 
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PAINT 

Elaboração / Revisão  
do Programa de 

Auditoria e Papéis de 
Trabalho 

Emisssão da 
Solicitação de 

Auditoria para  Área 
Auditada 

Atendimento da 
Solicitação de 

Auditoria / Execução 
dos Trabalhos 

Elaboração / Emissão 
do Relatório de 

Auditoria e Plano de 
Providências  

Apresentação das 
Constatações  e Busca 

de Soluções 

 

Atendimento da 
Solicitação de 

Auditoria / Nota de 
Auditoria  

 

 

Emisssão da 
Solicitação de 

Auditoria / Nota de 
Auditoria  

 

Acompanhamento do 
Plano de Providências 

Finalização da Ação 
de Auditoria 

Arquivamento da 
Documentação 

 

2.2 Execução 

 

Trata-se da segunda fase do processo de auditoria. Consiste na aplicação do programa de 

auditoria com o objetivo de obter informações sobre o objeto auditado e identificar evidências 

que embasem a opinião da Auditoria. Para dar início à execução dos trabalhos, é de suma 

importância que o auditor tenha conhecimento dos procedimentos e das técnicas de auditoria a 

serem utilizadas – e já pré-definidas no programa – quando da execução do plano. No decorrer 

desta etapa, é importante obter evidências suficientes e adequadas para a formulação e 

fundamentação da opinião do auditor. Posteriormente, as evidências são processadas e levadas 

ao conhecimento do auditado e da administração. Na figura 5 é mostrado o fluxograma da rotina 

das ações de auditoria. 

 

Figura 5 – Rotina da Execução das Ações de Auditoria  

 

Fonte: CEFET (2014). Elaboração própria. 
 

 

2.2.1 Solicitação de Auditoria (SA)6 

 

                                                           
6
 O modelo de Solicitação de Auditoria utilizado pela UAUDI encontra-se disponível no Apêndice C deste Manual. 
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Consiste em um documento que formaliza ao gestor da área a solicitação de documentos, de 

elaboração de justificativas, fornecimento de informações e esclarecimentos acerca dos assuntos 

pertinentes à auditoria. Deverá ser prévia a SA que requerer a disponibilização de documentação, 

processos e informações referentes aos programas e às atividades desempenhados pelo 

CEFET/RJ. Ao longo da realização da auditoria pode ser igualmente emitida para solicitar 

justificativas para os achados de auditoria. 

 

2.2.2 Aplicação dos Programas de Auditoria 

 

A NBC TA 200 afirma que dificuldades, falta de tempo ou custos envolvidos não são, por si só, 

base válida para que o auditor omita um procedimento de auditoria para o qual não haja 

alternativa ou que deva ser satisfeito com evidências de auditoria menos persuasivas.  

 

O planejamento adequado ajuda a tornar suficientes o tempo e os recursos disponíveis para a 

condução da auditoria. Na verdade, os usuários de demonstrações contábeis têm a expectativa de 

que o auditor formará uma opinião sobre as demonstrações contábeis dentro de um período de 

tempo e a custo razoáveis, reconhecendo que é impraticável tratar de todas as informações que 

possam existir ou tratar cada assunto exaustivamente com base na premissa de que as 

informações são erradas ou fraudulentas até prova em contrário. 

 

Na etapa de aplicação dos Programas de Auditoria são realizados os procedimentos de auditoria, 

os quais são compostos pelos métodos de exames e pelas técnicas de auditoria. 

 

2.2.2.1 Métodos de exames 

 

Os métodos de exames constituem em processos lógicos e orientados, conforme normas 

específicas que conduzem o auditor na direção do resultado desejado. De acordo com a UFMG 

(2013), os métodos de exames subdividem-se em prova seletiva e em testes de auditoria. 

 

A prova seletiva requer aprofundado conhecimento das ocorrências a serem auditadas. Trata-se 

de prova de evidência selecionada pela percepção do auditor, fundamentada no exame de parte 

da documentação, e pode ser: 
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a) direcionada: o auditor intencionalmente reduz seus exames às transações, saldos ou 

períodos que se enquadrem em certos critérios anteriormente definidos. Os resultados 

dos exames não alcançam as transações remanescentes; ou 

b) aleatória: o auditor realiza observações ou inspeções em documentos ou formulários 

críticos de dado número de transações ou eventos escolhidos aleatoriamente – porém 

respeitando  o parâmetro metodológico inicialmente determinado – a fim de que possa 

fazer julgamento no tocante às transações restantes não examinadas. 

 

Os testes de auditoria necessitam de razoável conhecimento das operações a auditar. São 

escolhidos por condutas pré-estabelecidas. Podem ser classificados em: testes de controle e 

procedimentos substantivos. 

 

Teste de controle: 

 

De acordo com a NBC TA 330, teste de controle é o procedimento de auditoria planejado para 

avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de 

distorções relevantes no nível de afirmações7. Objetiva proporcionar razoável segurança de que 

os procedimentos de controle interno estão sendo executados na forma estabelecida pela 

entidade. 

 

O auditor deve planejar e realizar os testes de controle para obter evidência de auditoria 

apropriada e suficiente quanto à efetividade operacional dos controles relevantes se: 

 

a) a avaliação de riscos de distorção relevante no nível das afirmações pelo auditor inclui a 

expectativa de que os controles estão operando efetivamente (isto é, o auditor pretende 

confiar na efetividade operacional dos controles para determinar a natureza, época e 

extensão dos procedimentos substantivos); ou 

b) os procedimentos substantivos isoladamente não fornecem evidência de auditoria 

apropriada e suficiente no nível de afirmações. 

 

                                                           
7
 São declarações da administração da entidade – explícitas ou não – que integram as demonstrações contábeis. São 

utilizadas pelo auditor pelo auditor para considerar os diversos tipos de distorções potenciais que possam ocorrer. 
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Quanto à natureza e à extensão, o auditor deve – ao planejar e executar os testes de controle: 

 

a) executar outros procedimentos de auditoria juntamente com indagação para obter 

evidência de auditoria sobre a efetividade operacional dos controles, incluindo: 

- o modo como os controles foram aplicados ao longo do período; 

- a consistência como eles foram aplicados; 

- por quem ou por quais meios eles foram aplicados; 

b) determinar se os controles a serem testados dependem de outros controles (controles 

indiretos) e, caso afirmativo, se é necessário obter evidência de auditoria que suporte a 

operação efetiva desses controles indiretos. 

 

Quanto à época dos testes de controle, o auditor deve testar os controles para uma data 

específica ou ao longo do período no qual pretende confiar nos mesmos, com a finalidade de 

fornecer base apropriada para o nível de confiança pretendido. 

 

Procedimentos substantivos: 

 

Segundo a NBC TA 330, trata-se do procedimento de auditoria planejado para detectar distorções 

relevantes no nível de afirmações. Dividem-se em: 

 

a) testes de detalhes (de classes de transações, de saldos de contas e de divulgações); e 

b) procedimentos analíticos substantivos. 

 

Independente dos riscos de distorção relevante identificados, o auditor deve planejar e executar 

os procedimentos substantivos para cada classe de transações, saldo de contas e divulgações 

significativas. 

 

Quando do encerramento das demonstrações contábeis, os procedimentos substantivos do 

auditor devem incluir a conciliação das demonstrações com os registros contábeis que as 

suportam e o exame de lançamentos relevantes e outros ajustes efetuados durante a elaboração 

das demonstrações contábeis. 
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Quanto à época dos procedimentos substantivos, no caso de ser executado em data 

intermediária, o auditor deve cobrir o período remanescente mediante a execução de: 

 

a) procedimentos substantivos combinados com testes de controle para o período desde a 

data intermediária até o encerramento; ou 

b) apenas procedimentos substantivos adicionais que forneçam base razoável para estender 

as conclusões de auditoria da data intermediária até o final do período, se o auditor 

determinar que são suficientes. 

 

2.2.2.2 Técnicas de auditoria 

 

São as práticas de investigação definidas durante a elaboração dos Programas de Auditoria, 

utilizadas com o objetivo de obter as evidências necessárias para fundamentar tanto as 

conclusões quanto as opiniões do auditor sobre o assunto em análise. A finalidade dos 

procedimentos consiste em coletar evidências suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, com 

vistas a fundamentar a formulação (e manifestação) da opinião do auditor sobre o trabalho 

realizado.  

 

As técnicas de auditoria definidas pela IN SFC nº 01/2001, encontram-se listadas no quadro 3, do 

capítulo 1 (item 1.3) deste Manual. 

 

2.2.2.3 Erros e fraudes 

 

Em decorrência da utilização das técnicas de auditoria, poderão surgir provas ou evidências de 

falhas que levarão o auditor a detectar fraudes ou erros nos controles internos da instituição. 

Segundo a Interpretação Técnica da NBC T 11, o auditor deverá avaliar criticamente o sistema 

contábil, incluindo o controle interno, tanto em termos de concepção quanto de funcionamento 

efetivo, concedendo especial atenção às condições ou eventos que representem aumento de 

risco de fraude ou erro, que incluem: 

 

a) estrutura ou atuação inadequada da administração da entidade auditada ou de algum dos 

seus membros; 
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b) pressões internas e externas; 

c) transações que pareçam anormais;  

d) problemas internos no cumprimento dos trabalhos de auditoria; e 

e) fatores específicos no ambiente de sistemas de informação computadorizados. 

 

Constituem erros as práticas administrativas com falhas involuntárias. Incluem os equívocos 

aritméticos, os de execução nos registros e em elementos contábeis, desvios inconscientes ou por 

desconhecimento das normas contábeis, e o esquecimento ou má interpretação dos fatos 

administrativos. 

 

Já as fraudes referem-se às distorções voluntárias e intencionais nos atos administrativos da 

instituição e podem resultar da manipulação de dados, interpretação distorcida da legislação, 

apropriação indébita de ativos por administradores, funcionários ou terceiros e descumprimento 

da legislação. 

 

Algumas ocasiões que poderão induzir o auditor a suspeitar da existência de erro ou fraude 

incluem (UFMG, 2013): 

 

a) discrepância nos registros contábeis, tais como diferenças entre contas sintéticas e 

analíticas; 

b) diferenças reveladas por confirmações recebidas de terceiros; 

c) número de respostas aos pedidos de confirmação direta bem inferior ao esperado; 

d) transação não suportada por documentação apropriada; 

e) transações não contabilizadas de acordo com instruções genéricas; 

f) transações inusitadas no fim ou próximo do fim do exercício; e 

g) falta de segregação de função em transações sensíveis. 

 

É importante salientar que a responsabilidade primeira na prevenção e identificação de fraudes 

e/ou erros é da administração da entidade, mediante a manutenção de adequado sistema de 

controle interno, o que não elimina o risco de sua ocorrência. 
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A NBC TA 200 enfatiza que – em decorrência das limitações inerentes de uma auditoria – há um 

risco inevitável de que algumas distorções relevantes das demonstrações contábeis não sejam 

detectadas, embora os trabalhos sejam adequadamente planejados e executados em consonância 

com as normas de auditoria. Assim, a descoberta posterior de uma distorção relevante das 

demonstrações contábeis, resultante de fraude ou erro, não indica por si só uma falha na 

condução de uma auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Contudo, os limites 

inerentes de uma auditoria não justificam o fato de que o auditor se satisfaça com evidências de 

auditoria menos persuasivas.  

 

2.2.2.4 Achados em auditoria 

 

De acordo com o TCU (2010), achado consiste na discrepância entre a situação existente e o 

critério utilizado. Os achados configuram situações verificadas pelo auditor – durante o trabalho 

de campo – que serão usadas para responder às questões de auditoria. O achado contém os 

seguintes atributos8:  

 

a) critério;  

b) condição; 

c) causa; e  

d) efeito.  

 

O critério refere-se às metas que a entidade busca atingir ou às normas associadas ao alcance das 

metas. Trata-se do padrão de desempenho usado para medir a economicidade, a eficiência, a 

eficácia e a efetividade do objeto de auditoria. Podem ser utilizados como critério (UFMG, 2013): 

 

a) disposições por escrito; 

b) bom-senso; 

c) experiência do auditor; 

d) instruções verbais; 

e) experiências administrativas; e 

f) práticas geralmente aceitas. 

                                                           
8
 Nem sempre é obrigatório identificar todos os quatro atributos do achado. 
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A condição reflete o grau em que os critérios estão sendo atingidos. Consiste em uma situação 

existente, identificada e documentada durante a auditoria. Pode ser avaliada, considerando: 

 

a) se os critérios estão sendo atingidos satisfatoriamente; 

b) se os critérios não estão sendo atingidos; e, 

c) se os critérios estão sendo atingidos parcialmente. 

 

A causa refere-se ao motivo pelo qual não se cumpriu o critério ou a norma. É a razão da 

diferença entre a condição e o critério. Podem estar relacionadas à: 

 

a) falta de capacitação; 

b) negligência ou descuido; e 

c) falta de recursos humanos, materiais ou financeiros. 

 

O efeito trata-se do resultado adverso à condição encontrada. É a consequência da diferença 

constatada pela auditoria entre a condição e o critério. Pode estar associado: 

 

a) ao uso ineficiente de recursos humanos, materiais e financeiros; 

b) a gastos indevidos; e 

c) a controles inadequados. 

 

Quando do processamento dos achados de auditoria, deverá ser verificado que as constatações 

devem ser as referentes ao momento em que o fato ocorreu e não às já existentes no instante do 

exame. Os juízos e conclusões devem ser feitos após o encerramento dos trabalhos. Não só isso, o 

auditor deve observar o estrito cumprimento das normas às quais a entidade está sujeita, 

informando quando do seu descumprimento por parte da autoridade legal.  

 

De acordo com a UFMG (2013: 75), ”a identificação e compreensão das causas de uma deficiência 

são importantes para o desenvolvimento dos achados, bem como a revisão apropriada, de forma 

imparcial e eficaz, o que resulta em sugestões de ações corretivas”. As causas de uma deficiência 
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constatada pela auditoria podem ser várias, mas a falha no sistema de controle interno configura-

se como a mais importante delas, dado que possibilita sua recorrência. 

Figura 6 – Processo de identificação de achados de auditoria 

Fonte: ISSAI 3000/4.3, 2004 apud TCU, 2010. Elaboração própria. 
 

 

É importante ressaltar que as conclusões e recomendações devem ser fundamentadas nos 

resultados ou nos efeitos da decisão tomada por parte do gestor. O auditor deve evitar críticas às 

decisões quanto às constatações apontadas – mesmo divergindo de opinião – no caso de as 

mesmas estarem devidamente fundamentadas conforme a conjuntura em que foram tomadas. 

 

Uma vez identificado o achado de auditoria, devem ser realizadas – complementarmente – a 

avaliação da relevância do achado e a análise das causas do desempenho insuficiente. Além disso, 

devem ser os efeitos do achado também averiguados e, quando possível, quantificados. 

 

No que tange às deficiências encontradas ao longo do desenvolvimento dos achados de auditoria, 

é necessário observar a legalidade da ação deficiente na relação com as leis aplicáveis, incluindo 

os regulamentos que tenham força de lei e as decisões decorrentes de sua interpretação. 

Igualmente faz-se mister considerar a conformidade da prática deficiente com a intenção da lei 

pertinente, ainda que aparentemente seja cumprida a legislação. 

 

Critério de 
auditoria 

Evidência de 
auditoria  

Achado de 
auditoria 

Determinar 
causas e 

efeitos do 
achado 

Desenvolver 
conclusões, 

recomendações 

Estimar os 
prováveis 

benefícios da 
recomendação 



 
 
 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA 
CONSELHO DIRETOR 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA – UAUDI 

 

 
 Av. Maracanã, 229 – Bloco E/1º Andar – Maracanã, Rio de Janeiro / RJ - Brasil – CEP 20271-110 

 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  
 Tel.: (21) 2566-3177/ e-mail: uaudi@cefet-rj.br  

Página 54 

Às entidades e aos servidores citados deve ser conferida a oportunidade de comentar acerca das 

constatações, a fim de serem esclarecidos os fatos. No caso de os mesmos não se confirmarem 

procedentes, não constarão do relatório de auditoria. 

 

Nenhum relatório de auditoria deve ser emitido de forma definitiva sem dar a 
oportunidade de o ente auditado manifestar sua opinião, apresentando novas 
provas documentais. Esse enfoque serve para prevenir os auditores contra a 
possibilidade de que o auditado possa esconder alguma documentação 
pertinente, para apresentá-la depois da entrega do relatório, com o intuito de 
contradizer seu conteúdo (UFMG, 2013: 76-77). 

 

No Apêndice D é disponibilizado o modelo da Matriz de Achados atualmente utilizado pela 

UAUDI. 

 

2.2.2.5 Evidências de auditoria 

 

De acordo com a NBC TA 200, a evidência de auditoria é necessária para sustentar a opinião e o 

relatório do auditor. É de natureza cumulativa e primariamente obtida a partir de procedimentos 

de auditoria executados durante o curso da auditoria. Pode incluir informações obtidas de outras 

fontes, como auditorias anteriores ou procedimentos de controle de qualidade do auditor para 

aceitação e continuidade de clientes. Além de outras fontes, internas e externas à instituição, os 

registros contábeis da entidade são uma fonte importante de evidência de auditoria.  

 

Consoante o TCU (2010), as evidências devem apresentar os seguintes atributos: 

 

a) validade: deve ser baseada em informações precisas e confiáveis; 

b) confiabilidade: garantia de que serão obtidos os mesmos resultados se a auditoria for 

repetida; 

c) relevância: a evidência é relevante se for relacionada, de forma clara e lógica, aos critérios 

e objetivos da auditoria; e 

d) suficiência: a quantidade e a qualidade das evidências obtidas devem persuadir o leitor de 

que os achados, conclusões, recomendações e determinações da auditoria estão bem 

fundamentados.  
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As evidências de auditoria abrangem dados que sustentam e corroboram as afirmações da 

administração e informações que contradizem tais afirmações. Ademais, em alguns casos, é 

utilizada a ausência de informações9 pelo auditor, igualmente constituindo evidência de auditoria. 

A maior parte do trabalho do auditor na formação de sua opinião consiste na obtenção e 

avaliação da evidência de auditoria. 

 

Também aponta a NBC TA 200 que tanto a suficiência quanto a adequação das evidências de 

auditoria estão inter-relacionadas. A suficiência é a medida da quantidade de evidência de 

auditoria. Ao seu turno, a quantidade necessária de evidência de auditoria é afetada pela 

avaliação pelo auditor dos riscos de distorção10 e também pela qualidade de tais evidências de 

auditoria (quanto melhor a qualidade, menos evidência pode ser necessária). A obtenção de mais 

evidência de auditoria, porém, pode não compensar a sua má qualidade. 

 

Por sua vez, a adequação é a medida da qualidade da evidência de auditoria; ou seja, sua 

relevância e confiabilidade no suporte das conclusões em que se baseia a opinião do auditor. A 

confiabilidade da evidência é influenciada pela sua fonte e sua natureza e depende das 

circunstâncias individuais em que são obtidas. 

 

Trata-se de uma questão de julgamento profissional determinar se foi obtida evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para a redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente 

baixo e que possibilite ao auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião. 

 

As evidências podem ser classificadas em quatro tipos (ISSAI/Apêndice 3, 2004 apud TCU, 2010): 

 

a) física: observação de pessoas, locais ou eventos. Pode ser obtida por meio de fotografias, 

vídeos, mapas; 

b) documental: obtida a partir de informações já existentes, tais como ofícios, memorandos, 

correspondências, contratos, extratos, relatórios; 

c) testemunhal11: obtida por meio de entrevistas, grupos focais, questionários; e 

                                                           
9
 Por exemplo, a recusa da administração de fornecer uma representação solicitada. 

10
 Quanto mais elevados os riscos avaliados, maior a probabilidade de que seja necessária mais evidência de auditoria. 

11
 Deve ser corroborada por meio de confirmação por escrito do entrevistado ou existência de múltiplas fontes que 

confirmem os fatos. 
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d) analítica: obtida por meio de análises, comparações e interpretações de dados e 

informações já existentes. 

 

2.2.3 Elaboração dos Papéis de Trabalho 

 

Os papéis de trabalho consistem no conjunto de elementos escritos, preparados e/ou 

conseguidos por um auditor no decurso dos trabalhos. Compreendem o registro dos 

apontamentos efetuados, dos dados recolhidos e das conclusões elaboradas no seu relatório e 

parecer.  Podem ser elaborados pelo próprio auditor ou por ele obtidos junto à entidade auditada 

ou a outras. 

 

Incluem balancetes, lançamentos de ajustes, análises de contas, conciliações, resumos de 

informações, comentários, explicações, programas de auditoria, respostas a pedidos de 

confirmação, cálculos por escrito, rascunhos de demonstrações contábeis, cópia de 

correspondências, assim como qualquer outro material escrito que o auditor prepara ou 

considera relevante. Segundo a UFMG (2013), faz-se necessário reunir um número suficiente de 

papéis de trabalho para: 

 

a) confirmar e apoiar as opiniões e os relatórios do auditor; 

b) tornar a auditoria mais eficiente e mais eficaz; 

c) dispor de informações para preparar os relatórios; 

d) provar que o auditor aplicou as normas de controle; 

e) facilitar a programação e a supervisão da auditoria; 

f) contribuir para o aperfeiçoamento profissional do auditor; 

g) assegurar que o trabalho confiado a outros foi executado de modo satisfatório; 

h) conservar os vestígios do trabalho realizado e poder servir de orientação para o futuro; 

i) ter uma base de apoio (ou de defesa) relativamente a pedidos, ações judiciais e outros 

processos jurídicos; 

j) permitir a revisão do trabalho realizado pela respectiva organização profissional (controle 

de qualidade do cumprimento das normas técnicas de revisão) ou pela própria instituição 

superior de controle; e  

k) favorecer a continuidade do trabalho no caso de haver mudança na equipe de auditores. 
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Os papéis de trabalho devem ter abrangência e nível de detalhamento suficiente para permitir a 

compreensão e o suporte da atividade de controle executada, incluindo a documentação do 

planejamento, natureza, oportunidade e extensão dos procedimentos, bem como o julgamento 

realizado e as conclusões alcançadas. Durante a fase de execução, constituem-se na 

documentação dos trabalhos de controle elaborada e/ou colhida durante os procedimentos de 

verificações em campo. 

Espera-se que nos papéis de trabalho exista certa uniformização e, por isso, deverão conter: 

 

a) indicação da entidade controlada ou auditada; 

b) período a que se reporta a auditoria; 

c) área e assunto a que respeita; 

d) legenda dos símbolos e abreviaturas utilizados; e 

e) nome de quem o preparou, de quem o revisou e respectivas datas. 

 

A custódia dos papéis de trabalho ficará a cargo da UAUDI, devendo ser acessíveis apenas a 

pessoal autorizado. Os papéis de trabalho serão arquivados na Unidade de Auditoria Interna do 

CEFET/RJ pelo período de 5 (cinco) anos contados do julgamento pela regularidade da prestação 

de contas anual da instituição, relativamente ao exercício financeiro da execução da respectiva 

auditoria. No caso de os papéis de trabalho de auditoria encontrarem-se em meio diverso do 

papel, deve-se providenciar a obtenção de cópias de segurança. 

 

Os papéis de trabalho serão revisados pelo titular da UAUDI e confrontados com a minuta do 

relatório de auditoria, a fim de averiguar a consistência interna do trabalho e se os registros são 

úteis e relevantes. 

 

Os dados recolhidos em uma auditoria podem revestir-se de interesse para vários exercícios ou 

apenas para o exercício em apreciação. Dividem-se em papéis de trabalho permanentes e 

correntes.  
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Os papéis de trabalho permanentes contêm as informações que serão úteis para consulta ao 

longo de exercícios seguintes, de modo a serem usados em mais de uma auditoria. São exemplos 

de documentos que devem compor a pasta de arquivos permanentes: 

 

a) regimento interno da unidade auditada; 

b) legislação específica sobre tributos; 

c) manuais de procedimentos internos; 

d) cópias de contratos de longo prazo; 

e) cópias de processos que envolvam litígios; 

f) cópias de contrato de construção de longo prazo; e 

g) organogramas/ fluxogramas. 

 

Os documentos constantes do arquivo permanente devem ser revistos e atualizados 

regularmente e, em regra, no início de cada auditoria – depois de realizados os estudos 

preliminares – e após a sua conclusão. 

 

Os papéis de trabalho correntes integram os documentos de interesse apenas para o exercício 

que está sendo auditado. Este arquivo somente deve conter a documentação a ser utilizada no 

exame do exercício em curso. Constituem exemplos de papéis de trabalho correntes:  

 

a) programas de auditoria;  

b) check lists;  

c) questionários; 

d) memorandos;  

e) cópias de documentos;  

f) testes de conformidades;  

g) circularizações; e 

h) papéis elaborados pelo auditor. 

 

Deverão ser apostos na capa da pasta de arquivo corrente as seguintes informações (UFMG, 

2013): 
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a) identificação do órgão/entidade; 

b) nome da(s) unidade(s) / subunidade(s) auditáveis; 

c) integrantes da equipe de auditoria; 

d) número da pasta e do relatório de auditoria; 

e) data do término do trabalho de auditoria; 

f) período auditado. 

 

2.2.4 Nota de auditoria (NA)12 

 

Trata-se de um documento endereçado ao setor auditado para solicitação de ação corretiva a ser 

aplicada durante a fase de apuração, sobre situações que requeiram a imediata adoção de 

providências ou a correção de falhas formais. Deve ser encaminhada antes da emissão definitiva 

do relatório de auditoria com vistas a alterar a situação de risco de processos na Unidade 

Jurisdicionada (UJ) ou a efetuar correções no curto prazo. Pode ser utilizada para a recomendação 

de ações corretivas sobre questões pontuais e de soluções para eliminação de ocorrências 

potencialmente danosas ao erário, as quais possam ser evitadas pela adoção de procedimentos 

corretivos. 

 

2.2.5 Apresentação das constatações  

 

As constatações consistem em impropriedades pontuais que demandam medidas corretivas ou 

saneadoras.  Devem sempre se basear em evidências. Caso não haja uma evidência – ou esta for 

insuficiente, impertinente ou inadequada – não há uma constatação, mas um simples indício. Ou 

seja, pode ser que haja uma provável irregularidade não comprovada e que não deverá ser 

considerada pela auditoria na emissão do parecer ou relatório.  

 

No caso de haver uma constatação, a Auditoria Interna efetua uma recomendação, que consiste 

em uma sugestão de ação de correção ou de melhoria. A UAUDI não possui prerrogativas para 

indicar determinações e, por isso, a recomendação feita é encaminhada ao dirigente da unidade 

auditada, que poderá optar por cumprir ou não o que for indicado.  Caso o dirigente/gestor opte 

pelo não seguimento das recomendações expedidas, este passa a assumir o risco da não 

                                                           
12

 Há, disponível no Apêndice E deste Manual, o modelo de Nota de Auditoria utilizado pela UAUDI. 
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implementação da medida saneadora proposta. Esta posição deverá ser justificada, por escrito, 

para fins de registro. 

 

Ao elaborar uma recomendação – e sempre que possível – a equipe de auditoria deve aferir a 

economia de recursos decorrente da sua implementação, buscando especificar o valor agregado e 

os benefícios advindos da atuação da Auditoria. Em muitos casos, os impactos financeiros podem 

ser estimados com razoável segurança.  

 

2.2.6 Busca de soluções 

 

São efetuados exames da equipe de auditoria sobre a manifestação oferecida pelo gestor da área 

às recomendações apresentadas. São também averiguadas as razões para o acatamento (total ou 

parcial) ou não às recomendações, o que poderá implicar posteriormente na exclusão total ou 

parcial das constatações a serem inseridas no relatório de auditoria. 

 

Não é incomum que haja divergências entre auditor e auditado no tocante às constatações 

apontadas e às correções sugeridas. Até uma constatação de alta materialidade pode suscitar em 

desacordo quanto à recomendação feita pela auditoria interna. Neste sentido, pode ser realizada 

uma reunião de encerramento dos trabalhos de auditoria ou uma reunião de busca de soluções – 

entre equipe de auditoria e auditado – a fim de que se chegue à melhor decisão sobre as 

constatações verificadas. 

 

2.3 Relatório de Auditoria 

 

Considerada a terceira fase da Auditoria, é o documento que contém a conclusão dos trabalhos, 

em relação a uma determinada unidade administrativa ou a um programa de auditoria.  

O Relatório de Auditoria consiste em um documento de caráter formal que contempla os 

resultados dos exames efetuados. As informações nele contidas quanto aos atos, fatos ou 

situações verificadas devem reunir, sobretudo (UFMG, 2013): 

 

a) contextualização do Trabalho; 

b) metodologia; 
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c) constatações; 

d) recomendações; 

e) conclusão; 

f) anexos; e  

g) apêndices. 

 

Deverão ser evitados no relatório temas desprovidos de documentação comprobatória; ou seja, 

todos os dados, conclusões e constatações precisam estar devidamente fundamentados por 

evidências suficientes nos papéis de trabalho, para efeito de prova. Ademais, os eventos devem 

ser expostos com objetividade e fidedignidade, omitindo-se a vontade, a emoção e quaisquer 

interesses da parte de quem o produziu. Seu conteúdo deve ser meticulosamente revisto pela 

equipe de auditoria, de maneira a assegurar a imparcialidade de julgamento. 

 

O Relatório de Auditoria deve possuir linguagem clara e inteligível, de modo a permitir que haja o 

entendimento das informações de maneira evidente e transparente. Cabe ressaltar que o 

relatório deve ser persuasivo, de forma que as sugestões e recomendações formalizadas recebam 

a anuência dos gestores das áreas auditadas, com o intuito de serem implementadas e gerarem 

aperfeiçoamentos no desempenho ou reajuste de processos em benefício da instituição. 

 

2.3.1 Atributos do Relatório de Auditoria 

 

Segundo a UFMG, o relatório deve conter as seguintes características:  

 

a) tempestividade; 

b) clareza; 

c) concisão; 

d) completude; 

e) objetividade; 

f) coerência; 

g) imparcialidade; 

h) convicção. 
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A tempestividade é o principal requisito de um Relatório de Auditoria, o qual deve ser elaborado 

oportunamente e no momento propício. No caso de uma recomendação, há tempestividade 

quando a mesma é apresentada a tempo de ser aplicada, possibilitando que a questão seja 

sanada imediatamente. 

 

A clareza de um relatório – em sua estrutura, bem como em sua linguagem – possibilita que as 

sugestões propostas possam ser compreendidas por qualquer pessoa, desde que a mesma possua 

um nível básico de formação na área-objeto da recomendação.  

 

O Relatório de Auditoria deve ter concisão, de maneira a não serem necessárias quaisquer 

explicações adicionais por parte de quem o redigiu e atendo-se ao essencial, permitindo sua fácil 

compreensão por todos.  

 

Para ter completude, o relatório deve abranger todos os fatos relevantes e adequados sem 

nenhum tipo de omissão, a fim de propiciar uma interpretação objetiva não só das 

impropriedades ou desvios assinalados, mas também das regularidades averiguadas.  

 

Um Relatório de Auditoria tem objetividade quando as recomendações encontram-se expostas 

de forma clara e direta, possibilitando que o responsável pela adoção da medida saneadora 

perceba, com facilidade, o que se almeja retificar. 

 

Um relatório possui coerência a partir do momento que a colocação dos elementos textuais que o 

integram encontram-se interligados de maneira lógica, expressando completude. 

 

O que caracteriza um Relatório de Auditoria como detentor de imparcialidade é a total ausência 

de julgamento tendencioso por parte de quem o elaborou, restringindo-se – tão somente – às 

questões existentes e já apontadas. 

 

Considera-se que um relatório possui convicção quando a recomendação apontada expõe os 

achados e as conclusões com solidez, de forma a sempre direcionar o leitor para a mesma solução 

proposta pela equipe de auditoria. 
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2.3.2 Tipos de Relatórios de Auditoria 

 

Atualmente, a Unidade de Auditoria Interna do CEFET/RJ emite duas modalidades de relatórios ao 

longo de cada exercício: os Relatórios de Auditoria e o Relatório Anual de Atividades de Auditoria 

Interna (RAINT). 

 

2.3.2.1 Relatório de Auditoria13 

 

O Relatório de Auditoria consiste no produto final da Auditoria Interna e é concebido com o 

propósito de avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, controle 

e governança de uma entidade. A UAUDI emite 03 (três) relatórios ao ano, nos quais apresenta os 

resultados dos exames realizados para cada período investigado.  

 

Exibe a seguinte estrutura: 

 

a) escopo do trabalho; 

b) resultados dos exames; e  

c) conclusão. 

 

O item escopo do trabalho indica a delimitação de assunto, espaço e tempo no que tange a 

realização do trabalho de auditoria. Já a seção relativa aos resultados dos exames descreve o 

objetivo do trabalho, a relevância, os procedimentos realizados, as constatações e 

recomendações feitas, além de algumas considerações14 quanto à ação15 investigada. Por sua vez, 

a conclusão fornece um julgamento quanto aos atos e fatos das ações examinadas no que 

concerne a um possível comprometimento ou prejuízo que pudesse ser causado à instituição, 

além de apontar de que maneira as ações corretivas – a serem adotadas para sanar as 

impropriedades existentes – serão monitoradas. 

 

2.3.2.2 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 

                                                           
13

 O modelo de Relatório de Auditoria utilizado pela UAUDI encontra-se disponibilizado no Apêndice F deste Manual de 
Auditoria. 
14

 Englobam a descrição dos fatos, suas causas, a manifestação do gestor a respeito e a análise da Auditoria Interna. 
15

 O PAINT já sinaliza a discriminação das ações em subações e em assuntos. 
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O RAINT configura-se como um documento técnico descrevendo as atividades de auditoria 

desenvolvidas durante o ano. É preparado observando-se as orientações técnicas emitidas pela 

CGU e as ações planejadas constantes do PAINT do exercício anterior, bem como das ações 

críticas ou não planejadas, mas que exigiram atuação da auditoria. 

 

De acordo com o Art. 4º da IN CGU nº 07/06, o RAINT observará a seguinte estrutura de 

informações: 

 

I - descrição das ações de auditoria interna realizadas pela entidade; 
II - registro quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo 
do exercício, de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos 
central e setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e 
pelo 
Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade; 
III - relato gerencial sobre a gestão de áreas essenciais da unidade, com base 
nos trabalhos realizados; 
IV - fatos relevantes de natureza administrativa ou organizacional com impacto 
sobre a auditoria interna; e 
V - desenvolvimento institucional e capacitação da auditoria interna. 

 

Já em seu Art. 6º, a IN CGU nº 07/06 instrui sobre as informações concernentes ao cumprimento 

de recomendações ou determinações estabelecidas pelos órgãos de controle interno e externo:  

 

Art. 6º Deverão constar das informações relativas à implementação ou 
cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, de recomendações ou 
determinações efetuadas pelos órgãos de controle interno e externo e pelo 
Conselho Fiscal ou órgão equivalente da entidade: 
I - as recomendações oriundas da Controladoria-Geral da União, dos órgãos 
setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do 
Tribunal de Contas da União, detalhando: 
a) o número do acórdão ou relatório e a descrição da determinação ou 
recomendação exarada; e 
b) a avaliação sobre o atendimento de determinação (parcial ou total), 
incluindo análise sobre eventuais justificativas das unidades administrativas da 
instituição para o descumprimento, e providências adotadas pelo gestor; 
II - as recomendações formuladas pela própria unidade de auditoria interna, 
informando sobre suas implementações; 
III - as decisões e recomendações do Conselho Fiscal, Conselho de 
Administração e outros órgãos de regulação e fiscalização da atividade da 
entidade; 
IV - as ações relativas a demandas recebidas pela ouvidoria da entidade ou 
outras unidades de ouvidoria relacionadas, devendo-se informar acerca da 
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existência de ouvidoria própria, bem como das providências adotadas com 
relação às demandas recebidas pela unidade; 
V - as ações relativas a denúncias recebidas diretamente pela entidade, 
detalhando, para cada caso: 
a) número do processo; 
b) fato denunciado; 
c) providências adotadas; 
d) diligências; 
e) previsão de auditorias, se for o caso; e 
f) procedência ou improcedência da denúncia que já tenha sido apurada; 
VI - as obrigações legais da entidade em relação às entidades de previdência 
privada, em especial quanto ao disposto no art. 25 da Lei Complementar nº 
108, de 29 de maio de 2001, e no § 2º do art. 41 da Lei Complementar nº 109, 
de 29 de maio de 2001. 

 

 

A fim de atender o Art. 4º da IN CGU nº 07/06, o RAINT atualmente elaborado pela UAUDI 

apresenta a seguinte estrutura: 

 

a) introdução; 

b) descrição das ações de Auditoria Interna realizadas pela entidade; 

c) registros quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do exercício, 

de recomendações ou determinações efetuadas pelos órgãos central e setorial do Sistema 

de Controle Interno do poder executivo Federal e pelo Conselho Fiscal ou órgão 

equivalente da entidade; 

d) relato gerencial  sobre a gestão de áreas  essenciais da unidade, com base nos trabalhos 

realizados; 

e) fatos relevantes de natureza administrativa; 

f) desenvolvimento institucional e capacitação da Auditoria Interna; 

g) conclusão. 

 

O RAINT deve ser encaminhado ao órgão setorial da CGU até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do 

exercício subsequente a que se aplica. 

 

2.4 Plano de Providências (PP) 
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O Plano de Providências versa acerca do acompanhamento das providências adotadas ou não em 

decorrência das recomendações recebidas pelo gestor da área auditada. Tem por finalidade 

monitorar a execução das medidas corretivas que colaborem para mitigar ou eliminar tanto as 

impropriedades quanto as irregularidades verificadas nos trabalhos de auditoria anteriormente 

efetuados. 

 

Este instrumento – no qual se consolidam as medidas a serem tomadas pelos setores auditados – 

deverá conter todas as recomendações feitas pela auditoria interna, acompanhadas das 

respectivas providências assumidas pela gestão para melhoria e/ou justificativas para sua não 

adoção. É de total responsabilidade do gestor a garantia da execução das providências por ele 

assumidas, assim como manter atualizado esse instrumento à medida que optar por adotar ações 

de correção. A partir daí, tem início o monitoramento sobre a implantação das recomendações 

emitidas pela UAUDI. 

 

O modelo de Plano de Providências utilizado pela UAUDI encontra-se disponibilizado no Apêndice 

G deste Manual de Auditoria. 

 

2.4.1 Plano de Providências Permanente (PPP) 

 

Segundo a CGU (2014), o PPP é um documento elaborado pela entidade e encaminhado ao órgão 

de controle interno para que seja realizado o monitoramento da implantação das providências 

relacionadas às recomendações formuladas. Distingue-se por tratar-se de uma ferramenta de 

acompanhamento contínuo, que registra gradualmente o encaminhamento das soluções para 

resolução das constatações identificadas pelo órgão de controle interno – na auditoria anual de 

contas e em outras ações de controle – e consolida as determinações provenientes de acórdãos 

do TCU, para as quais o órgão de controle interno verifique a necessidade de efetuar o 

monitoramento da sua respectiva implementação. 

 

O PPP deverá conter todas as recomendações feitas pelo órgão de controle interno competente, 

acompanhadas das providências assumidas pela gestão para resolução ou justificativas para sua 

não adoção. É de responsabilidade do gestor a garantia da execução das providências por ele 

assumidas, assim como manter atualizado esse instrumento na medida da adoção de 
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providências no âmbito da entidade. Para apoiar o gestor na revisão do Plano de Providências 

Permanente, cabe ao órgão de controle interno realizar de forma contínua o monitoramento da 

execução desse plano, buscando auxiliá-lo na resolução das questões pertinentes, assim como na 

identificação tempestiva das informações relevantes que impactaram a gestão e que irão constar 

do Relatório de Gestão do exercício, seja como avanços conquistados ou retrocessos necessários 

diante de fatos ou situações ocorridos (CGU, 2014). 

 

O PPP deverá contemplar, necessariamente, todas as recomendações constantes das Notas de 

Auditorias emitidas durante a fase de apuração e do relatório de auditoria anual de contas, bem 

como as recomendações decorrentes de outras ações de controle realizadas no âmbito da 

respectiva unidade jurisdicionada que ainda estejam pendentes de implementação. 

 

2.5 Monitoramento 

 

Consiste na última etapa do trabalho. O monitoramento conclui o ciclo de trabalhos da auditoria e 

fornece elementos para o planejamento das auditorias seguintes. O auditor demonstrará, através 

do monitoramento, se as recomendações expostas no relatório foram contempladas para 

melhoria e fortalecimento dos controles internos da entidade. Constitui-se em um 

acompanhamento das providências adotadas pelo setor auditado e das situações pendentes de 

atendimento. São finalidades do monitoramento: 

 

a) verificar se estão sendo tomadas providências para sanar as irregularidades apontadas;  

b) acompanhar a evolução das unidades auditadas;  

c) analisar se as auditorias realizadas obtiveram os resultados esperados;  

d) auxiliar os gestores das unidades a verificar se as ações adotadas contribuíram para o 

alcance dos resultados desejados, e 

e) inclusão no relatório de gestão sobre o atendimento das recomendações. 

 

O monitoramento consiste na ação proativa do auditor visando contribuir para o aprimoramento 

das operações realizadas pelo auditado. É nesta etapa que será avaliado o impacto da auditoria e 

o grau da implementação das providências por parte do gestor, além dos benefícios resultantes 

das recomendações.  
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Devem ser aplicados os procedimentos que se seguem na etapa de monitoramento (UFMG, 

2013): 

a) adoção dos mesmos critérios e percentual de amostragem na seleção do objeto a ser 

auditado/monitorado; 

b) revisão sistemática das ações administrativas, confrontando com as recomendações do 

auditores; 

c) verificação dos efeitos das ações na correção das deficiências; 

d) análise quanto à dificuldade ou facilidade de implementação das recomendações; 

e) determinação da necessidade de qualquer trabalho adicional, como acompanhamento 

posterior ou auditoria subsequente; 

f) revisão dos aspectos que deixaram de ser relevantes; e 

g) inclusão dos resultados do Monitoramento nos relatórios de auditoria subsequentes. 

 

A partir de 2015 a UAUDI sistematizou o trabalho de monitoramento, que até então vinha sendo 

realizado através de planilhas. Esse sistema foi desenvolvido pela própria unidade, com a 

finalidade de facilitar e dar agilidade ao acompanhamento das providências relativas às 

recomendações tratadas nos relatórios de auditoria interna. Nos apêndices H, I e J estão 

disponíveis as matrizes de monitoramento referentes às recomendações da UAUDI, CGU e TCU, 

respectivamente. 
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Rio de Janeiro, 24 de março de 2015. 

 

 

 

À apreciação do Conselho Diretor, 

 

 

 

 

Luciana Sales Marques 

Auditora 

 

 

 

De acordo, 

 

 

 

 

ELIZABETH GONÇALVES DA COSTA 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
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APÊNDICE A – Modelo de Programa de Auditoria  

PROGRAMA DE AUDITORIA 

 
PROGRAMA DE AUDITORIA Nº XX/20XX 

 

Ação: 
 

Subação: 
 

Assunto: 
 

Ação Orçamentária:  
 

Objetivo: 
 

Escopo do Trabalho: 
 

Método/Critério da Amostra:  
 

Objetivo Específico: 
 

Local de Realização: 
 

Conhecimento Exigido: 
 

Execução 

Período: 
 

H/H: 
 

Servidor: 
 

Técnica de Auditoria: 
 

Atividades para Execução dos Trabalhos: 
 

Papéis de Trabalho 
 

Recursos Empregados: 
 

Registro de Alteração 

Justificativa: 
 

Período: 
 

H/H: 
 

Servidor: 
 

Data: 
_________/____________/_________ 
 

Assinatura: 
______________________________________________ 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
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APÊNDICE B – Matriz de Planejamento 

PAPEL DE TRABALHO Nº XX/20XX/XX 
 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO 
 

Assunto Auditado:  
Objetivo:  
 

Questões de Auditoria Informações Requeridas Fontes de Informação Técnicas de Auditoria 
Detalhamento dos 

Procedimentos 
Possíveis Achados 
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APÊNDICE C – Modelo de solicitação de Auditoria 
 
 
 
Número:                                                                                                                        Rio de Janeiro, 

Solicitação de Auditoria 
XX/20XX/XX                                                                                                                       XX/XX/20XX 
 
Ao Sr. (Nome do Gestor) 
 
 

 
 
Com vistas a subsidiar os trabalhos que serão realizados na ação X no período de XX/XX a 

XX/XX/20XX, previstos no PAINT/20XX, solicitamos a V.Sa. o que segue: 
 
 
 

 (Informações ou providências solicitadas) 
 
 
 
 
 

Prazo de Atendimento: 
XX/XX/20XX 

 
 

 
 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

ELIZABETH GONÇALVES DA COSTA 
Chefe da Unidade de Auditoria Interna 

Matrícula SIAPE nº 387617 
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APÊNDICE D – Modelo de Matriz de Achados 
 

PAPEL DE TRABALHO Nº XX/20XX/XX 
MATRIZ DE ACHADOS 

 
Assunto Auditado:  
Objetivo:  
 

Descrição Sumária: 
 

Evidências: 
 

Fato: 
 

Causa: 
 

Manifestação do Gestor: 
 

Análise da Auditoria Interna: 
 

Tipo de Registro:    (    ) Constatação             (     ) Informação 

Item Recomendação Prazo 

   

   

   

Data: 
______/_______/________ 
 

Servidor: 
______________________________________________________________ 

Matrícula: 
________________________________ 
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APÊNDICE E – Modelo de Nota de Auditoria 

 

 
Número:                                                                                                                          Rio de Janeiro, 

Nota de Auditoria 
XX/20XX/XX                                                                                                                           XX/XX/20XX 
 
Ao Sr. (Nome do Gestor) 
 

 
Constatação: 
 
(Apontar as constatações feitas – e o resultado do exame realizado –, incluindo dados dispostos em 
quadros, tabelas e figuras, quando couber) 

 
Fato: 
 
(Descrição sucinta do que causou a constatação) 

 
Consequência(s): 
 
(Indicação do efeito resultante da constatação) 

 
Recomendação: 
 
(Orientação do que deve ser feito para sanar a constatação) 
 
 

Prazo de Atendimento: 
XX/XX/20XX 

 
 

 
Atenciosamente, 

 
 

 
ELIZABETH GONÇALVES DA COSTA 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
Matrícula SIAPE nº 387617 
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APÊNCDICE F – Modelo de Relatório de Auditoria 
 
 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2015 

 
 
 

Senhor Presidente, 
 

Em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/20xx e ao 
estabelecido nos Programas de Auditoria nºs XX/20XX a XX/20XX, são apresentados os resultados dos 
exames realizados pela Unidade de Auditoria Interna. 
 
I – ESCOPO DO TRABALHO 

 
(Apontar onde os trabalhos foram realizados, o período de execução e o objetivo a ser alcançado) 

 
(Indicar se houve alguma restrição aos exames, citar o tipo de amostragem e mencionar os critérios 
observados para cada ação de auditoria) 

 
 
II – RESULTADO DOS EXAMES 

(Apontar se será descrito uma informação ou uma constatação para cada ação e subação de auditoria)  
 
(Apresentar o objetivo específico constante do programa de auditoria – no caso de se tratar apenas de uma 
informação – ou assinalar a irregularidade encontrada, no caso de se tratar de uma constatação) 
 
(Proceder à narração dos fatos resultantes da auditoria realizada. No caso de uma constatação, fazer 
descrição da causa, indicar qual foi a manifestação da unidade examinada e pontuar as recomendações 
feitas pela UAUDI) 
 
III – CONCLUSÃO 

(Apresentar as considerações finais) 

 
Rio de Janeiro, XX de XXXXX de 20XX. 

 
 

 
ELIZABETH GONÇALVES DA COSTA 

Chefe da Unidade de Auditoria Interna 
Matrícula SIAPE nº 387617 
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APÊNDICE G – Modelo de Plano de Providências 

 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS Nº XX/20XX 

 
 

Referência:  
 
Ação: (Indicar o número da ação de auditoria) 
Responsável: (Apontar a quem será endereçado o PP)  
 
 
1. Item do Relatório de Auditoria:  

 (Citar a ação de auditoria) 
 
1.1 Recomendação:  

 
(Enumerar as recomendações feitas para o item em questão) 
 
1.2 Posicionamento do Gestor em relação à recomendação:  

 

 Assinale abaixo o nº correspondente ao posicionamento. 
 
   (        )     (1) Concordo   (2) Concordo parcialmente   (3) Discordo  
 
No caso de concordância parcial ou discordância da recomendação, justifique: 
 
1.3 Providências a serem implementadas: 

 

 No caso de não concordância ou concordância parcial, anexar documentação analisando o fato, com 
documentos que, sob a ótica do gestor, possam agregar novas informações que sob seu julgamento 
não foram consideradas pela equipe na análise da constatação ou na recomendação, propondo a 
revisão da recomendação nos termos esposados pela equipe, para sua extinção ou substituição por 
uma nova ação sugerida. 
 

 No caso de concordância com o teor da constatação e/ou recomendação, discorrer sobre a forma de 
implementação da recomendação proposta de modo a oferecer parâmetros para o acompanhamento. 

 
1.4 Prazo limite de implementação da recomendação: XX/XX/20XX 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do Gestor Responsável 
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APÊNDICE H – Modelo de Matriz de Monitoramento: Unidade de Auditoria Interna (UAUDI) 

 

Referência Constatação Recomendação Resposta Atendimento Ano Monitoramento / Data de Inserção 
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APÊNDICE I – Modelo de Matriz de Monitoramento: Controladoria Geral da União/CGU 

 

Referência Constatação Recomendação Resposta Atendimento Ano Monitoramento / Data de Inserção 
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APÊNDICE J – Modelo de Matriz de Monitoramento: Tribunal de Contas da União (TCU) 

 

Referência Seção Decisão Prazo Resposta Atendimento Ano Monitoramento / Data de Inserção 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


