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Em consonância com a linha de atuação “Aprimorar a comunicação da Secretaria de Controle 

Interno (Secin)” e com a ação estratégica “Desenvolvimento do Estatuto do Controle Interno” 

do Planejamento Estratégico da Secin para o ciclo 2014-2015, instituiu-se um projeto, com 

o objetivo de elaborar este compêndio, que contempla estatuto, código de ética, princípios, 

conceitos e normas técnicas para a atuação da Secin.

O estatuto1 está dividido em capítulos e deverá ser aperfeiçoado à medida que as atividades 

sejam realizadas e testadas.

1 Estatuto

1.1 Objetivo

O estatuto da Secin define o propósito, a autoridade, a responsabilidade2 e o escopo da 

função auditoria interna, estabelecendo a posição dessa atividade na Câmara dos Deputados. 

O conteúdo deste documento está alinhado com a definição de auditoria interna, com o 

código de ética e com as normas de auditoria da Secin.

1.2	 Definição	de	auditoria	interna

A auditoria interna realizada pela Secin é uma atividade independente e objetiva de avaliação 

e de consultoria estabelecida para aumentar e proteger o valor organizacional da Câmara dos 

Deputados. Por meio do exercício da atividade de auditoria interna, a Secin auxilia a Casa a 

alcançar seus objetivos institucionais, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática 

1  O termo “estatuto”, em alinhamento com o The Institute of Internal Auditors (IIA), consiste em um conjunto de normas, 
manuais e código de ética que orientam o exercício da função auditoria interna. 

2  The IIA. Normas, 2017. Normas de Atributos (NA) 1000 – Propósito, Autoridade e Responsabilidade.
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e disciplinada, de modo a avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de 

riscos, de controles internos da gestão3 e de governança da Casa.4

1.3 Código de ética

O Código de Ética da Secin trata das diretrizes éticas a serem observadas pelos servidores 

lotados nesta Secretaria. O conteúdo do código formulado considera princípios e valores que 

devem ser observados pelos servidores públicos em geral, bem como aqueles exigíveis para 

o exercício da atividade de auditoria interna. O Código está disponível no Apêndice A.

1.4 Organização e propósito da Secin

Em conformidade com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,5 compete à Mesa Diretora 

a suprema direção dos órgãos que integram a estrutura administrativa desta Casa Legislativa.6

Quanto ao posicionamento hierárquico, a Secin subordina-se diretamente à Mesa Diretora,7 

prestando assessoramento na área de sua competência.

A Secin tem por propósito8 exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, além de efetuar a verificação e a avaliação dos 

resultados obtidos pelos administradores públicos, no âmbito da Câmara dos Deputados, 

observados os princípios definidos no art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF). 

Associam-se a essas competências aquelas descritas no art. 74 da CF, compreendendo, 

dentre outras, a avaliação do cumprimento das metas previstas e o apoio ao controle 

externo em sua missão institucional.9

3  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, art. 2º, inciso V.
4  The IIA. Normas, 2017. Normas de Desempenho (ND) 2010 – Planejamento.
5  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 17, de 22 de setembro de 1989.
6  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 20, de 30 de novembro de 1971, art. 2º.
7  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 69, de 21 de junho de 1994, art. 1º.
8  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 69, de 21 de junho de 1994, art. 2º.
9  BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”.
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administrativa abaixo:10

a) Núcleo de Análise de Atos de Pessoal (Napes);

b) Núcleo de Auditoria Contábil e Operacional (Nacop);

c) Núcleo de Auditoria de Licitações, Contratos e Patrimônio (Nualc);

d) Núcleo de Auditoria de Recursos Humanos (Nuarh);

e) Núcleo de Auditoria de Tecnologia da Informação (Nuati);

f) Núcleo Setorial de Gestão Estratégica (NSGE); e

g) Serviço de Administração (Serad).

O Secretário de Controle Interno reporta-se diretamente ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, dirigindo, em grau superior, as atribuições de competência da Secin, submetendo à 

Mesa o Plano Anual de Controle Interno (Paci), relatórios e pareceres dos trabalhos realizados.11

1.5 Escopo

O escopo da atividade de auditoria interna da Secin engloba a consultoria, o exame e a 

avaliação da adequação e da eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos 

processos internos da Câmara dos Deputados.12 Corresponde também à avaliação do 

desempenho da gestão no cumprimento das responsabilidades determinadas para alcançar 

as metas e objetivos declarados pela Casa. No entanto, não se confunde com os controles 

internos da gestão, de responsabilidade de cada unidade administrativa da Casa.13

10  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 133, de 8 de dezembro de 2016, Anexo I.
11  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 69, de 21 de junho de 1994, arts. 4º, § 1º e 6º.
12  As atribuições da Secin estão estabelecidas no art. 3º da Resolução nº 69, de 1994, e no item 1 do Anexo IV do Ato da Mesa 

nº 133, de 8 de dezembro de 2016.
13  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, art. 2º, inciso XVI.
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1.6	 Profissionalismo

Na execução das ações de controle, a Secin deve observar as políticas, as normas e os 

procedimentos da Casa, bem como as próprias normas e procedimentos aplicáveis. Sempre 

que possível, a Secin deve, também, observar as Práticas Recomendadas, as Declarações de 

Posicionamento de The Institute of Internal Auditors (IIA) e, subsidiariamente, as Normas de 

Auditoria do Tribunal de Contas da União.

1.7 Autoridade

Pautados nos princípios de accountability, da segurança da informação e da 

confidencialidade, constantes do código de ética da Secin, aos auditores – servidores 

no exercício da função de auditoria interna – é assegurado acesso a todos e quaisquer 

processos, documentos e informações necessários ao desenvolvimento dos seus 

trabalhos, observado o disposto no inciso VIII do art. 116 da Lei n. 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990.14 Em adição, compete ao Secretário de Controle Interno requisitar aos órgãos 

administrativos da Casa documentos e informações pertinentes às atribuições da Secin.15

1.8 Independência

A atividade de auditoria interna exercida pela Secin permanecerá livre de qualquer 

interferência, incluindo questões relativas ao planejamento, execução e reporte das ações 

de controle nos requisitos de: seleção, escopo, procedimentos, frequência, tempestividade 

e conteúdo dos relatórios de auditoria. Isso permite a manutenção de um posicionamento 

independente e objetivo, essencial ao fiel cumprimento da função de auditoria interna.

14  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 69, de 21 de junho de 1994, art. 3º, parágrafo único.
15  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Resolução nº 69, de 21 de junho de 1994, art. 6º, inciso X.
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de Controle Interno
A atuação da Secin se concretiza por meio das ações de controle, que englobam auditoria 

(avaliação), consultoria (assessoramento), levantamento de auditoria, inspeção, auditoria 

de gestão, análise de atos de pessoal, sem prejuízo de outras ações previstas em lei e 

normativos aplicáveis.

As ações de auditoria e de consultoria não são mutuamente exclusivas nem excluem outros 

trabalhos da Secin.16 Em algumas circunstâncias, pode ser apropriado conduzir um trabalho “misto” 

que incorpore elementos de ambas as atividades em uma abordagem consolidada. Em outros 

casos, pode ser apropriado separar os componentes de avaliação e os de consultoria.17

No tocante à previsibilidade, as ações de controle da Secin podem ser planejadas 

(previstas no Paci) ou não planejadas, compreendendo o exame de atos, fatos ou situações 

consideradas relevantes, de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para 

atender solicitação da Mesa Diretora ou de autoridade competente.

O Secretário de Controle Interno, em conjunto com os chefes de Núcleo, deve estabelecer a 

forma de atuação a ser utilizada para cada ação de controle da Secin. 

Os tópicos a seguir descrevem de forma particularizada cada um dos tipos de ação de 

controle realizada pela Secretaria.

2.1 Auditoria

A auditoria (avaliação) é ação de controle estruturada em procedimentos, com enfoque 

técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade aumentar e proteger o valor 

16  The IIA. Orientações para a Prática, 2006. PA 1000.C1-1: Princípios de Orientação para a Realização de Atividades de 
Consultoria por Auditores Internos.

17  The IIA. Orientações para a Prática, 2006. PA 1000.C1-2: Considerações Adicionais sobre Trabalhos Formais de 
Consultoria.
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organizacional da Casa, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da 

gestão e dos controles internos.18

As etapas que compõem o ciclo de realização das auditorias são: o planejamento, a execução, 

o relatório e o acompanhamento das recomendações expedidas. Essas etapas, assim como as 

atividades constantes em cada uma delas, estão detalhadas no Roteiro de Auditoria.

Quanto aos objetivos, as auditorias podem ser classificadas como segue.

2.1.1 Avaliação dos processos de governança

Ação de controle voltada a avaliar a estrutura de governança e propor recomendações para 

a melhoria dos seus processos.19 Merecem destaque as recomendações destinadas às 

seguintes ações de governança:20

a) promover a ética e os valores apropriados no âmbito da Câmara dos Deputados;

b) assegurar o gerenciamento eficaz do desempenho organizacional e a prestação de 

contas;

c) comunicar as informações relacionadas aos riscos e aos controles às áreas 

apropriadas da Casa; e

d) coordenar as atividades e a comunicação das informações entre a Mesa, a 

administração e os auditores internos e externos.

Nas ações de avaliação da estrutura de governança, deve-se verificar: os processos de 

governança que podem ter impacto no cumprimento das estratégias, metas e objetivos 

organizacionais; eficiência e eficácia operacional; reporte financeiro das diferentes instâncias 

de governança; e a conformidade com leis e regulamentos aplicáveis.21

18  BRASIL. Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC) TI 01, item 12.1.1.4.
19  The IIA, Normas, 2017. Governança: combinação de processos e estruturas implantadas pelo conselho para informar, 

dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus objetivos.
20  The IIA, Normas. 2017. ND 2110: Governança.
21  The IIA, Normas. 2017. ND 2120.A1: A atividade de auditoria interna deve avaliar as exposições a risco relacionadas à 

governança, às operações e aos sistemas de informação da organização (...).
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desta Secretaria, seu posicionamento organizacional possibilita aos auditores internos observar e 

formalmente avaliar a estrutura, o desenho e a eficácia operacional de governança.22

2.1.2 Avaliação dos processos de gestão

Ação de controle cujo objetivo é avaliar a eficácia e a eficiência dos principais procedimentos 

de controle interno na Casa. Nessa ação, verifica-se a capacidade dos controles de minimizar 

os riscos identificados nas unidades e processos de trabalho selecionados,23 atentando para 

o desempenho operacional e para a eficácia obtida pelas áreas, considerando planos de 

metas, macro-objetivos e políticas definidas pelas unidades administrativas da Casa.24

Os auditores devem auditar os principais controles (ou controles-chave),25 que podem ser 

definidos como os controles, ou grupos de controles, que auxiliam na redução de risco a um 

nível tolerável, o qual de outra forma seria considerado inaceitável,26 considerado o perfil de 

risco da gestão.

2.1.3	 Avaliação	da	confiabilidade	e	integridade	das	informações

Ação de controle com o objetivo de identificar as políticas e os procedimentos aplicados 

pela gestão para assegurar a confiabilidade e a integridade das informações produzidas e 

armazenadas pela organização. Essa responsabilidade inclui todas as informações críticas 

da organização, independentemente do formato e do meio de armazenamento.27

22  The IIA, Normas, 2017. NA 1110: Independência organizacional.
23  The IIA, Normas, 2017. ND 2130: Controle.
24  Adaptado de DIAS, S. V. Auditoria de processos organizacionais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.
25  The IIA, Normas, 2017. ND 2010: Planejamento.
26  Idem.
27  The IIA, Normas, 2017. ND 2120.A1-1: A atividade de auditoria interna deve avaliar as exposições a risco relacionadas à 

governança, as operações e aos sistemas de informação da organização (...).
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Nos termos da legislação aplicável e dos referenciais de boas práticas corporativas, o 

controle eficaz sobre a proteção de informações pessoais é um componente essencial para 

os processos de governança, gerenciamento de riscos e controles de uma organização.28

Os auditores devem periodicamente avaliar as práticas de confiabilidade e integridade das 

informações da Casa e recomendar, conforme apropriado, melhorias ou implantação de 

novos controles e salvaguardas.29 Tais avaliações podem ser conduzidas tanto em trabalhos 

separados e isolados quanto integrados em outras auditorias ou em trabalhos conduzidos 

como parte do planejamento das ações de controle. A natureza do trabalho determinará o 

processo mais adequado de reporte à gestão da Casa.30

2.1.4 Avaliação da adequação do gerenciamento corporativo de riscos 

Ação de controle cujo objetivo é avaliar a eficácia do processo de gerenciamento corporativo 

de riscos e contribuir para sua melhoria. A avaliação realizada pelos auditores internos deve 

determinar se o processo de gerenciamento corporativo de riscos é eficaz no cumprimento 

dos seguintes requisitos:

a) os objetivos dão suporte e estão alinhados com a missão da Casa;

b) os riscos significativos são identificados e avaliados;

c) as respostas apropriadas aos riscos são selecionadas de forma a manter o 

alinhamento com o apetite de risco da Casa; e

d) as informações quanto aos riscos relevantes são capturadas e comunicadas de forma 

oportuna pela Casa, permitindo que os servidores e a administração cumpram com 

suas responsabilidades.31

28  The IIA, Normas, 2017. ND 2440-A2: (...) Controlar a disseminação através da restrição da utilização dos resultados.
29  The IIA, Normas, 2017. ND 2130.A1: A confiabilidade e integridade das informações financeiras e operacionais.
30  Idem.
31  The IIA, Normas, 2017. ND 2120 Gerenciamento de Riscos.
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Ação de controle cujo objetivo é avaliar a eficácia dos controles de forma contínua e tem 

por escopo a detecção de deficiências de controle ou de eventos de risco (por exemplo, 

transações incomuns ou não recorrentes). Nesse formato de avaliação, os dados utilizados 

para análise são extraídos dos sistemas informacionais à medida que são disponibilizados 

pela gestão, proporcionando uma verificação tempestiva da execução das atividades 

do processo auditável. Após formatação, esses dados são avaliados conforme critérios 

previamente elaborados pelos auditores internos. Como resultado, são gerados relatórios a 

serem analisados pormenorizadamente pela equipe de trabalho.

As rotinas de avaliação contínua, inicialmente desenvolvidas por auditores internos, quando 

apropriado, podem ser transferidas para a gestão.

Nesse caso, tais rotinas comporão o portfólio de monitoramento contínuo da gestão, que 

avalia se os controles internos estão funcionando de forma eficaz em uma base contínua. 

Um processo de avaliação contínua integrado pode ser melhor implementado por meio da 

combinação de responsabilidades de monitoramento contínuo da gestão com as atividades 

de auditoria contínua da Secin.32

2.2 Consultoria 

A consultoria é ação de controle que consiste no assessoramento aos gestores da Casa, sem 

que o auditor interno assuma qualquer responsabilidade que constitua atribuição da gestão. 

A natureza e o escopo devem ser acordados e se destinam a aperfeiçoar os processos de 

governança, gerenciamento de riscos e controle da organização. Os trabalhos, sempre que 

possível, devem estar incluídos no Paci.33

32  The IIA, Normas, 2017. ND 2320: Análise e Avaliação.
33  The IIA, Normas, 2017. ND 2010.C1: O executivo-chefe de auditoria deveria se basear, ao considerar a aceitação de 

propostas de trabalhos de consultoria, no potencial destes trabalhos para aperfeiçoar o gerenciamento de riscos, 
adicionar valor e melhorar as operações da organização. Os trabalhos aceitos devem ser incluídos no planejamento.
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Os serviços de consultoria permitem ao Secretário de Controle Interno dialogar com a 

gestão da Casa para tratar de questões gerenciais específicas, definindo dentre outros: 

objetivos, escopo, respectivas responsabilidades e expectativas que devem ser atendidas.34 

O resultado desse diálogo deve ser documentado, bem como seu cronograma de execução. 

A consultoria pode abranger:35

a) trabalhos formais de consultoria – planejados e sujeitos a acordos escritos. São exemplos 

desse tipo de ação: orientação, assessoramento, participação em projetos, análise prévia 

de processos,36 desenho de processos, capacitação,37 comissões e grupos de trabalho, 

vedada a participação em comissão de sindicância ou de processo administrativo 

disciplinar, comissão de licitação, equipe de apoio ou quaisquer atividades que possam 

influir na independência das ações da Secin;

b) trabalhos informais de consultoria – assessoria em reuniões eventuais e troca de 

informações rotineiras.

Esses trabalhos não se confundem com os de consultoria legislativa e de assessoramento 

jurídico, que competem a outros órgãos técnicos da Casa.

Deve-se ressaltar que a Secin detém a prerrogativa de estabelecer as técnicas de trabalho 

que serão utilizadas.38 Os resultados do trabalho de consultoria deverão ser comunicados39 

em conformidade com as normas aplicáveis.40 

Os objetivos do trabalho de consultoria devem estar alinhados com a missão, a visão e os 

valores da Câmara dos Deputados,41 observando ainda o Código de Ética da Secin. 

34  The IIA, ND 2201.C1: Considerações sobre o Planejamento.
35  The IIA, Orientações para a Prática, 2006. NA 1000.C1-1: Princípios de Orientação para a Realização de Atividades de 

Consultoria por Auditores Internos.
36  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 133, de 8 de dezembro de 2016, Anexo IV, item 3.20.
37  The IIA, NA 1000.C1-2: Considerações Adicionais sobre Trabalhos Formais de Consultoria.
38  The IIA, NA 1000.C1-1: Princípios de Orientação para a Realização de Atividades de Consultoria por Auditores Internos.
39  The IIA, ND 2220.A2: Escopo do Trabalho de Auditoria.
40  A serem desenvolvidas pela Secin.
41  Disponível em: http://www2.camara.leg.br/transparencia/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-na-

camara-dos-deputados. Acesso em dez. 2014.
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governança, o gerenciamento de riscos e os controles de forma consistente com os objetivos 

do trabalho e estar alertas à existência de outros riscos e controles significativos.42

Os programas de trabalho para atividades de consultoria podem variar na forma e no 

conteúdo, dependendo da natureza da ação.43 Nos trabalhos formais, deverá ser adotada uma 

abordagem sistemática e disciplinada na execução44 e na comunicação, que obedecerá a 

modelos-padrão, observando as necessidades do gestor.45

Se oportunidades de trabalhos de consultoria surgirem durante uma ação de controle, 

deve ser elaborado, por escrito, um entendimento específico dos objetivos, do escopo, das 

respectivas responsabilidades e de outras expectativas. Como exemplo, determinada ação 

de controle, inicialmente conduzida como auditoria, poderá, no desenvolver do trabalho, ser 

conduzida como consultoria, caso seja mais adequado.46

O Secretário de Controle Interno deve dispensar trabalhos de consultoria cujo objetivo seja 

elidir a observação das técnicas e princípios que normalmente seriam aplicados a outra 

ação de controle.47

2.3	 Demais	formas	de	atuação	da	Secin

2.3.1 Levantamento

Ação de controle cujo objetivo é fornecer à Secin o conhecimento detalhado acerca do 

funcionamento de uma área, órgão, processo de trabalho ou objeto específico passível de 

futuras ações de controle. Normalmente essa ação é empregada para produzir, atualizar ou 

aprofundar conhecimentos.

42  The IIA, ND 2120.C1: Gerenciamento de Riscos e ND 2130.C1: Controle.
43  The IIA, ND 2240.C1: Supervisão do Trabalho de Auditoria.
44  The IIA, NA 1000.C1-1: Princípios de Orientação para a Realização de Atividades de Consultoria por Auditores Internos.
45  The IIA, ND 2410.C1: Critérios para Comunicação.
46  The IIA, NA 1000-C1-2: Considerações Adicionais sobre Trabalhos Formais de Consultoria.
47  Idem.
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O levantamento tem como principal objetivo a identificação de elementos críticos que, 

por apresentarem riscos à consecução dos objetivos da Casa ou da respectiva unidade 

administrativa, devem ser priorizados em futuras ações de controle da Secin. Dessa forma, 

tal ação funciona como uma ferramenta que subsidia o Paci e viabiliza a integração com as 

demais unidades administrativas da Casa.48

Se oportunidades de trabalhos de levantamento surgirem durante uma ação de controle, 

deve ser elaborado, por escrito, um entendimento específico dos objetivos, do escopo, das 

respectivas responsabilidades e de outras expectativas. Como exemplo, determinada ação 

de controle, inicialmente conduzida como auditoria, poderá, no desenvolver do trabalho, ser 

conduzida como levantamento, caso seja mais adequado.

2.3.2 Inspeção 

Ação de controle cujo objetivo é constatar o funcionamento regular do objeto em exame 

e a existência, consistência ou procedência de fatos ou indícios de impropriedades ou 

irregularidades. Destina-se a suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer dúvidas 

ou verificar denúncias, recepcionadas por meio dos canais competentes, que versem sobre a 

legalidade, a legitimidade e a economicidade dos recursos geridos pela Casa.49

2.3.3 Auditoria de gestão

A Auditoria de Gestão objetiva emitir relatório de avaliação sobre a gestão da Casa nos 

termos do processo de contas do Tribunal de Contas da União (TCU). Também busca certificar 

a regularidade de contas, verificar a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, 

a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e a guarda ou administração de valores e 

outros bens da União ou a ela confiados.50

48  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Resolução nº 246, de 30 de novembro de 2011, que altera o Regimento Interno, art. 238, 
e Portaria-Segecex nº 15, de 9 de maio de 2011, que “Disciplina a realização de levantamentos e aprova, em caráter 
preliminar, o documento Padrões de Levantamento”.

49  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Resolução nº 246, de 30 de novembro de 2011, que altera o Regimento Interno do TCU, 
art. 240.

50  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução Normativa nº 63, de 1º de setembro de 2010, art. 4º, § 3º.
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A análise obrigatória de atos de pessoal consiste na verificação da legalidade destes, com 

a emissão de parecer conclusivo, visando a subsidiar o TCU no cumprimento do disposto 

no inciso III do art. 71 da Constituição Federal. Essa análise trata da apreciação, para fins de 

registro, dos seguintes atos:

a) admissão de pessoal; 

b) desligamento de pessoal;

c) concessão e alteração de aposentadoria do servidor; 

d) concessão e alteração de pensão civil; e

e) concessão e alteração de aposentadoria e pensão aos parlamentares e aos seus 

dependentes.

Os dados referentes às concessões e alterações são encaminhados ao TCU por intermédio do 

Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac).51

2.3.5 Análise de Tomada de Contas Especial (TCE)

A definição para TCE está contida no art. 2º da Instrução Normativa-TCU n. 71, de 2012, a 

seguir transcrita:

Tomada de Contas Especial é um processo administrativo devidamente 

formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de 

dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do 

dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.

A instauração, a organização e o encaminhamento dos processos de TCE ao TCU 

obedecerão ao disposto na IN-TCU n. 71, de 2012.52

51  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução Normativa nº 55, de 2007, e Resolução nº 206, ambas de 24 de outubro de 2007.
52  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Instrução Normativa nº 71, de 2012, art. 1º.
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O processo de TCE deve ter em sua composição o certificado de auditoria, acompanhado do 

respectivo relatório, no qual a Secin deve manifestar-se expressamente sobre:

 ▪ a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para 

a caracterização ou elisão do dano; e

 ▪ o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento da TCE.

Além disso, o Secretário de Controle Interno deve emitir o seu parecer conclusivo a respeito da 

TCE instalada.

2.3.6 Análise do relatório de gestão

Ação de controle cujo objetivo é analisar o relatório de gestão de modo a contemplar não apenas 

aspectos normativos, mas, sobretudo, a visão sistêmica de seu conteúdo, a fim de favorecer a 

linearidade textual e, ainda, a ausência de redundâncias ou, especialmente, contradições.

Tem por finalidade fomentar a boa governança pública e auxiliar a gestão da Casa.

Essa ação de controle é especialmente indicada nos exercícios em que as contas da Câmara 

dos Deputados não serão julgadas pelo TCU.

2.3.7 Nota técnica

Ação de controle cuja finalidade é manifestar formalmente o entendimento da Secin, 

mediante análise técnica e objetiva, sobre determinado tema no âmbito das competências 

desta Secretaria. Estrutura-se em: a) objetivo; b) motivação; c) fundamentação legal e 

jurisprudência do TCU aplicável; d) análise; e) entendimentos propostos; e f) referências.
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3.1	 Normas	fundamentais

3.1.1 Governança

O termo “governança” apresenta uma série de definições, dependendo da variedade das 

circunstâncias organizacionais, estruturais e culturais, assim como dos fundamentos legais. 

As normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna definem governança 

como: “a combinação de processos e estruturas implantadas pelo conselho para informar, 

dirigir, administrar e monitorar as atividades da organização com o intuito de alcançar os 

seus objetivos”,53 definição que também é adotada pelo Poder Executivo federal.54

Para o TCU, governança no setor público:

[...] compreende essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e 

controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da 

gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de 

interesse da sociedade (BRASIL, 2014c, p. 40).

Na Câmara dos Deputados, “governança” é definida como:

[...] conjunto de processos e regulamentos referentes à operacionalização de 

uma política, que faz com que as pessoas e as unidades administrativas de uma 

organização tenham uma conduta determinada dentro da sua área de atuação e 

que produzam os resultados esperados.55

53  The IIA, ND 2110-1: Governança. 
54  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, art. 2º, inciso VII.
55  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 46, de 2012, Anexo I.
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3.1.2 Risco

O Coso define risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete adversamente 

a realização dos objetivos. O uso do termo “adversamente” não ignora variações positivas 

relacionadas a um evento ou a uma série de eventos.56

A norma ABNT NBR ISO 31000 (2009, p. 1), por sua vez, define risco como “efeito da incerteza 

nos objetivos”.

Para a norma técnica, as consequências do evento podem ser positivas (oportunidades) 

ou negativas, e podem ser expressas qualitativa ou quantitativamente. O termo “risco” é 

geralmente utilizado quando há a possibilidade de consequências negativas.

No Poder Executivo federal, risco consiste na possibilidade da ocorrência de um evento que 

venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos. O risco é medido em termos de impacto 

e probabilidade.57

O Tribunal de Contas da União define risco, nos termos da Instrução Normativa n. 63, de 

2010,58 como “a possibilidade de algo acontecer e ter impacto nos objetivos, sendo medido em 

termos de consequências e probabilidades”. 

A Câmara dos Deputados define risco como a combinação da probabilidade de um evento e 

de suas consequências.59

O gerenciamento de riscos consiste num processo para identificar, avaliar, administrar e 

controlar potenciais eventos ou situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance 

dos objetivos da organização.60

56  COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Internal control: Integrated framework. 
COSO ICIF-2013, p. 64.

57  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, Art. 2º, inciso XIII.
58  Estabelece normas de organização e de apresentação dos relatórios de gestão e das peças complementares que 

constituirão os processos de contas da administração pública federal, para julgamento do Tribunal de Contas da União, 
nos termos da Lei nº 8.443, de 1992, art. 7º.

59  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 47, de 2012.
60  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016.
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OTodas as etapas desse processo devem ser sistemática e claramente documentadas, 

especialmente quanto aos riscos relevantes.61

O gerenciamento de riscos deve ser uma responsabilidade fundamental da gestão da Casa. 

No entanto, nas situações em que não existam processos de gerenciamento de riscos, 

o Secretário de Controle Interno discutirá com a gestão a importância de se entender, 

gerenciar e monitorar os riscos envolvidos nas atividades da Casa. O Secretário também deve 

abordar a necessidade de estabelecer procedimentos para fornecer o nível apropriado de 

visibilidade dos riscos relevantes e de como eles estão sendo gerenciados e monitorados.62

Outros dois conceitos fundamentais são risco inerente e risco residual (também chamado 

de risco corrente). O risco inerente pode ser definido como aquele que existe em função da 

própria atividade, na ausência de controles internos da gestão para tratá-lo. O risco residual é 

aquele que permanece após a adoção de medidas para tratar o risco inerente.63

O gerenciamento de risco é uma parte crítica na estruturação de uma governança robusta 

que considere todas as atividades da organização, tendo como objetivo conduzir a avaliação 

e a respectiva documentação dos resultados. Nesse sentido, um processo eficaz de 

gerenciamento de riscos pode auxiliar na identificação dos principais controles relacionados 

aos riscos relevantes. Os auditores da Secin devem auditar os principais controles (ou 

controles-chave) e fornecer avaliação quanto ao gerenciamento dos riscos relevantes.64

O papel da Secin no processo de gerenciamento de riscos da Casa pode mudar com o 

tempo e envolve:

a) prestar consultoria no processo de estruturação do gerenciamento de riscos 

corporativos; e

61  The IIA, ND 2010-1: Planejamento.
62  The IIA, ND 2120-1: Avaliação da Adequação do Gerenciamento de Riscos.
63  The IIA, ND 2010-2: Utilizando o Processo de Gerenciamento de Risco no Planejamento da Auditoria Interna.
64  The IIA, ND 2010-1: Planejamento.
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b) avaliar o processo de gerenciamento de riscos, como parte do planejamento das 

atividades da Secin.65

3.1.3 Controles internos da gestão

3.1.3.1	 Definição

Controle interno da gestão é um processo de gerenciamento de riscos conduzido pela 

estrutura de governança, administração e demais gestores da Casa, e desenvolvido para 

proporcionar segurança razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados a 

processos de trabalho, divulgação e conformidade.66

Essa definição reflete alguns conceitos fundamentais. O controle interno da gestão é:

a) conduzido para atingir objetivos em uma ou mais categorias separadas, porém 

sobrepostas – processos de trabalho, divulgação e conformidade;67

b) um processo que consiste em tarefas e atividades contínuas;

c) realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e 

procedimentos, sistemas e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que 

elas tomam em cada nível da organização para realizar o controle interno da gestão;

d) capaz de proporcionar segurança razoável – mas não absoluta, para a estrutura de 

governança e alta administração de uma entidade; e

e) adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação para toda a entidade ou para 

uma unidade administrativa ou processo de trabalho específico.

65  The IIA, ND 2120-1: Avaliação da Adequação do Gerenciamento de Riscos.
66   COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Internal control: Integrated framework. 

COSO ICIF-2013, p. 7.
67   COSO ICIF-2013, p. 8.



25
ES

TA
TU

TO
 D

E 
C

O
N

TR
O

LE
 IN

TE
R

N
O3.1.3.2 Objetivos

No modelo de gerenciamento de riscos corporativos,68 os controles internos da gestão 

apresentam três categorias de objetivos:

a) de processos de trabalho – relacionam-se à eficácia e à eficiência dos processos da 

entidade, incluindo as metas institucionais e as salvaguardas aplicáveis; 

b) de divulgação – relacionam-se à divulgação de informações, abrangendo os 

requisitos de confiabilidade, oportunidade, transparência, accountability ou outros 

termos estabelecidos pela Casa;

c) de conformidade – relacionam-se ao cumprimento de leis e regulamentações às quais 

a Câmara dos Deputados está sujeita.

3.1.3.3 Tipos de controles

Quanto ao momento de atuação, os controles internos da gestão podem ser:

a) preventivos: executados no início do processo e desenhados para prevenir o 

acontecimento de erros ou irregularidades. Esses controles minimizam os riscos na 

fonte e reduzem a possibilidade de ocorrência. Exemplos: formulários de inscrição, 

empenho prévio, cadastro de fornecedores etc.;

b) detectivos: executados ao longo do processo e desenhados para detectar erros ou 

irregularidades já ocorridos e difíceis de definir ou prever. Exemplos: conferência de 

lançamentos, conciliação de contas a receber e a pagar etc.;

c) corretivos: desenhados para corrigir os efeitos de erros ou irregularidades. Exemplo: 

relatório de recebimento de materiais, relatório de beneficiários, formulário de 

recadastramento etc.;

d) diretivos: desenhados para orientar a ocorrência de fato ou conduta desejável. 

Exemplos: código de ética profissional, critérios para contratação de pessoal, 

68  COSO ICIF-2013, p. 8.
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critérios para ocupação de imóveis funcionais, critérios para cessão e requisição de 

pessoal; e

e) compensatórios: desenhados para compensar uma falha potencial na estrutura de 

controles, respeitando a segregação de funções e impedindo que eventos de risco 

ocorram ou diminuindo sua severidade. Exemplos: parecer jurídico, supervisão 

realizada por instâncias superiores de governança.

Quanto ao modo de execução, os controles internos da gestão podem ser:

a) automatizados: executados por sistemas, não dependendo de julgamentos pessoais. 

Para garantir sua consistência, precisão e tempestividade, é preciso ter um sistema 

seguro e confiável, construído sobre critérios legítimos;

b) manuais: executados por pessoas.

3.2	 Normas	de	ações	de	controle	da	Secin

3.2.1 Objetivo

As normas de ações de controle da Secin objetivam uniformizar o nível de qualidade dos 

trabalhos realizados, tendo por finalidades:

a) estabelecer padrões técnicos e de comportamento para o alcance e a manutenção de:

i) uma situação individual e coletivamente desejável ao bom exercício das atividades 

da Secin, de modo a oferecer uma razoável segurança quanto à obtenção de 

qualidade na condução dos trabalhos;

ii) uma atuação suficiente e tecnicamente consistente do auditor no desenvolvimento 

de pontos de auditoria, avaliações e opiniões destinadas aos usuários dos 

resultados, bem como das correspondentes conclusões e recomendações;

b)  manter consistência metodológica no exercício da atividade, incluindo o 

estabelecimento de padrões, procedimentos e práticas a serem seguidos na 
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assegurar qualidade e a servir de base para a avaliação dos trabalhos;

c)  promover o aprimoramento profissional e auxiliar os auditores no que diz respeito à 

qualidade dos exames, à formação de sua opinião e à elaboração de seus relatórios, 

especialmente nos casos em que não existam normas específicas aplicáveis, 

possibilitando a realização de trabalhos com segurança e credibilidade; 

d) fornecer à sociedade e aos diferentes públicos interessados uma visão clara dos 

princípios e das normas que formam a base para o desenvolvimento das ações de 

controle da Secin.

3.2.2 Aplicabilidade

As normas de ações de controle se aplicam a todos os servidores da Secin encarregados da 

execução dessas atividades, para assegurar que sejam independentes, íntegros, imparciais, 

objetivos e competentes no desenvolvimento de seus trabalhos, de modo que alcancem a 

qualidade necessária.

As normas têm natureza técnica, e não jurídica; geral, e não específica. São aplicáveis a 

todos os aspectos da função auditoria interna e abrangem todas as ações de controle da 

Secin. Apesar de sua natureza técnica, essas normas se harmonizam com as normas legais 

mencionadas nas referências normativas deste documento, formando um sistema coerente, 

objetivo e legítimo, livre de conflitos de competência.

As normas de natureza específica, relativas a determinadas ações de controle, 

complementam este documento e são tratadas em manuais, padrões, diretrizes e 

orientações específicas aprovadas pelo Secretário de Controle Interno. 

3.2.3 Normas relativas ao planejamento e à execução do trabalho na Secin

As normas relativas ao planejamento e à execução das ações de controle estabelecem 

critérios gerais e procedimentos básicos que o auditor deve seguir para que sua atuação seja 

objetiva, sistemática e equilibrada na obtenção de informações e evidências que sustentarão 

suas avaliações, opiniões e conclusões, bem como fundamentarão suas recomendações.
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Essas normas, portanto, relacionam-se com aquelas relativas à comunicação de resultados, 

uma vez que os produtos das fases de planejamento e execução da auditoria constituem a 

principal fonte de conteúdo para relatórios e fundamentam as recomendações.

3.2.3.1 Planejamento

O planejamento dos trabalhos da Secin ocorre em duas dimensões. A primeira se refere 

ao Plano Anual de Controle Interno (Paci), no qual são selecionadas, por critérios técnicos 

e justificáveis, as ações de controle que serão executadas em um determinado exercício. 

A segunda se refere ao planejamento da ação de controle propriamente dita, quando são 

estabelecidos e detalhados os procedimentos e os recursos que serão aplicados para se 

atingir os objetivos específicos do trabalho. Nesse ponto, o enfoque é o planejamento das 

atividades e o gerenciamento da ação de controle.69

3.2.3.1.1 Plano anual de controle interno

O Paci estabelece anualmente as ações de controle baseadas na avaliação de risco, 

que compreende a materialidade, a relevância e a criticidade dos processos auditáveis, 

atendendo ainda a demandas externas para a realização de ações específicas, denominadas 

ações de controle não planejadas, sem prejuízo de outras ações previstas em lei e normativos 

aplicáveis. Nesse contexto, o Paci deve documentar e justificar as ações de controle 

planejadas, definindo o objetivo, o escopo preliminar e os prazos de execução.70

A elaboração do Paci ocorre em consonância com o planejamento estratégico da Secin, com o 

objetivo de avaliar a governança, o gerenciamento de riscos e os processos internos da organização, 

zelando pela regular aplicação dos recursos e pelo aperfeiçoamento dos atos de gestão.

69  The IIA, ND 2010-1: Planejamento.
70  The IIA, ND 2010-1: Vínculo do Planejamento de Auditoria com Risco e Exposições.
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OO plano anual é elaborado conforme as respectivas competências dos núcleos, sendo 

considerados os seguintes fatores,71 além das ações de controle obrigatórias:

a) normas relativas a planejamento, execução e controle das atividades;

b) áreas ou processos prioritários para os trabalhos, de acordo com a avaliação de 

riscos ou com demandas externas; e

c) efetivo de servidores alocados e carga horária disponível, observando-se o 

calendário da Casa e os afastamentos legais.

Como resultado do planejamento setorial, deverão ser identificados os diferentes tipos de 

ações de controle a serem incluídos no Paci.72

Os processos auditáveis (universo de auditoria) e o respectivo planejamento de auditoria 

deverão ser atualizados a fim de refletir as mudanças na direção, nos objetivos, na ênfase e 

no foco da administração da Casa. É aconselhável avaliar os processos auditáveis pelo menos 

anualmente para refletir as estratégias e os direcionamentos da Casa.

O Paci é de responsabilidade do Secretário de Controle Interno, que o submeterá anualmente 

à Mesa Diretora para revisão e aprovação.73 O cronograma de trabalho do Paci, com o 

respectivo planejamento das equipes, deve conter informação suficiente para permitir que 

a Mesa Diretora se certifique do alinhamento entre as atividades da Secin e os objetivos e o 

planejamento da Casa.74

O Secretário de Controle Interno supervisionará o planejamento da Secretaria. Para tanto, 

levar-se-á em consideração a estrutura de gerenciamento de riscos da Casa, incluindo, 

quando existir, o uso dos níveis de tolerância ao risco75 estabelecidos pela administração para 

as diferentes atividades ou partes da estrutura organizacional. Se não houver uma estrutura 

71  The IIA, ND 2010-1: Vínculo do Planejamento de Auditoria com Risco e Exposições.
72  The IIA, ND 2010-2: Utilizando o Processo de Gerenciamento de Risco no Planejamento da Auditoria Interna.
73  The IIA, ND 2020-1: Comunicação e Aprovação.
74  Idem.
75  Tolerância ao risco é o nível aceitável de variação no desempenho quanto à realização dos objetivos. COSO ICIF-2013, p.65.
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de gerenciamento de riscos, será utilizado o próprio julgamento da Secin quanto aos riscos, 

após validá-los com a administração da Casa.76

O planejamento deve ser flexível para que ajustes, desde que justificados, possam ser 

efetuados durante o ano em razão de mudanças nas estratégias de administração, condições 

externas, áreas de maior risco ou revisão das expectativas sobre o cumprimento dos 

objetivos da Casa.77

3.2.3.1.2 Gestão de recursos

Os recursos da Secin são pessoas, processos e infraestrutura. O Secretário de Controle 

Interno deve assegurar que a gestão de recursos da Secin esteja adequada aos processos 

de trabalho e ao perfil de risco da Casa, e que os recursos sejam suficientes, eficazmente 

aplicados e apropriados para o cumprimento do planejamento aprovado. 

“Suficientes” refere-se à quantidade de recursos necessários para cumprir o planejamento. 

Os recursos são “eficazmente aplicados” quando são utilizados de forma a otimizar o 

cumprimento do planejamento aprovado. No tocante a pessoas, “apropriados” refere-se 

à combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para executar o 

planejamento.78 A Secin deve produzir e manter atualizado um rol das competências 

requeridas para realizar as atividades de auditoria interna.79

3.2.3.1.3	 Planejamento	das	ações	de	controle

Para planejar a extensão e o alcance das ações de controle, os auditores devem dispor 

de informações relativas aos objetivos, riscos relevantes e confiabilidade dos controles 

implementados nos processos auditáveis. Essas informações podem ser obtidas por meio de 

ações de controle anteriores, além de outras fontes, com a finalidade de conhecer os processos.

76  The IIA, ND 2010: Planejamento.
77  The IIA, ND 2130-1: Avaliação da Adequação dos Processos de Controle.
78  The IIA, ND 2030-1: Gestão de Recursos.
79  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Portaria-Secin nº 2, de 2012, que estabelece a política de gestão de conhecimento e institui o 

Grupo de Gestão do Conhecimento da Secin.
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objetivos, riscos e controles do processo auditável estejam disponíveis, elas devem 

ser obtidas nessa fase, quando os auditores internos identificarão e avaliarão os riscos 

relevantes do processo.80

3.2.3.2 Objetivos da ação de controle 

Os objetivos são estabelecidos para cada ação de controle, devendo abordar os riscos 

associados à atividade sob avaliação.81

Para as ações de controle planejadas, os objetivos podem estender aqueles inicialmente 

identificados durante o processo de avaliação de risco realizado no Paci, devendo se alinhar 

a eles. Para as ações não planejadas, os objetivos são estabelecidos antes do início do 

trabalho, com foco no aspecto específico que motivou a ação de controle.

A avaliação do risco durante a fase de planejamento da ação de controle pode aprimorar 

os objetivos iniciais e identificar outras áreas de atenção significativas. Após identificar os 

riscos e os controles, o auditor determina os procedimentos a serem executados82 com o 

respectivo escopo (natureza, prazo e extensão), para atingir os objetivos da ação. 

3.2.3.3	 Qualidade	das	comunicações

As comunicações da Secin83 devem ser precisas, objetivas, claras, concisas, construtivas, 

completas e tempestivas:

a) comunicações precisas são livres de erros e distorções, além de fiéis aos fatos 

fundamentais;

b) comunicações objetivas são imparciais, neutras e resultam de um julgamento justo e 

equilibrado de todos os fatos e circunstâncias relevantes;

80  The IIA, ND 2010-2: Utilizando o Processo de Gerenciamento de Risco no Planejamento da Auditoria Interna.
81  The IIA, ND 2210-1: Objetivos do Trabalho de Auditoria.
82  Vide seção 3.3.3.4: Objetivos da auditoria, escopo, metodologia e limitações.
83  The IIA, ND 2420-1: Qualidade das Comunicações.
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c) comunicações claras são facilmente compreendidas e lógicas, evitando linguagem 

técnica desnecessária e fornecendo todas as informações significativas e relevantes; 

d) comunicações concisas são diretas e evitam elaborações desnecessárias, detalhes 

supérfluos, redundâncias e excesso de palavras;

e) comunicações construtivas são úteis ao auditado e à Casa e contribuem para as 

melhorias necessárias;

f) comunicações completas incluem todas as informações essenciais, significativas e 

relevantes, além das observações que dão suporte às recomendações e conclusões;

g) comunicações tempestivas são oportunas e práticas e permitem à administração 

tomar as ações corretivas no tempo adequado.

Desse modo, nas comunicações da Secin, deve-se:

a) avaliar e sumarizar dados e evidências com cuidado e precisão;

b) expressar observações, conclusões e recomendações sem preconceito, 

partidarismo, interesses pessoais e influências indevidas;

c) privilegiar a clareza ao evitar linguagem técnica desnecessária e fornecer todas as 

informações significativas, relevantes e contextualizadas;

d) apresentar informações significativas e de modo sucinto;

e) adotar conteúdo útil e construtivo com foco nos objetivos da Casa; e

f) assegurar consistência com a cultura da Casa.

3.2.3.4	 Relato	de	informações	confidenciais	ou	sensíveis

A classificação das informações produzidas ou custodiadas pela Secin observará os critérios 

e os procedimentos de segurança estabelecidos em normativos da Casa, bem como as 

disposições constitucionais e legais vigentes.84

84  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 
dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafos 149 e 150.
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O3.2.3.5	 Comunicação	entre	a	equipe	de	auditoria	e	o	chefe	de	núcleo85

Durante toda a realização do trabalho deve ocorrer constante troca de informações entre a 

equipe de auditoria e o chefe de núcleo.

A troca de informações ao longo do trabalho destina-se a manter o chefe informado acerca 

do andamento da auditoria, além do cumprimento dos prazos previstos para a aplicação dos 

procedimentos e de eventuais problemas ou dificuldades enfrentadas. A equipe deve, na 

medida do possível, propor soluções, cabendo ao chefe de núcleo apresentar sugestões ou 

adotar as medidas necessárias.

A equipe deverá comunicar imediatamente ao chefe de núcleo eventual situação de 

obstrução ao livre exercício da ação de controle ou de sonegação de informação, bem como 

qualquer ocorrência de animosidade no desempenho das atividades. O chefe de núcleo 

deverá levar o fato ao conhecimento do Secretário de Controle Interno, que adotará as 

providências cabíveis para solucionar a ocorrência. 

Fatos que a equipe avalie como potencialmente danosos ao erário ou que possam constituir 

irregularidades graves deverão ser levados de imediato ao conhecimento do chefe de núcleo, 

a fim de que a gestão seja comunicada e possa tomar medidas tempestivas cabíveis. 

3.2.3.6	 Monitoramento	das	recomendações86 

O monitoramento é um processo pelo qual os auditores avaliam a adequação, a eficácia e 

a tempestividade das ações tomadas pela administração a respeito das recomendações 

reportadas, incluindo a efetivação dos planos de ação. 

Sendo assim, esse processo objetiva monitorar se as ações da administração foram ou 

estão sendo implementadas ou se a alta administração aceitou o risco de não adotar ação 

85  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 
dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafos 78 a 81.

86  The IIA, ND 2500-1: Monitoramento do Progresso.
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corretiva.87 Nesse caso, é recomendável que o auditor evidencie nos autos do processo a 

assunção dos riscos pela gestão.

Ao analisar as ações adotadas pela gestão, o auditor avalia se as recomendações foram 

atendidas ou se os riscos foram mitigados, enquadrando-as em uma das seguintes situações:

a) não iniciada: se a administração ainda não adotou ação, no prazo estipulado pela 

Secin nos autos do processo em análise, no sentido de atender à recomendação;

b) em atendimento: se a administração vem adotando ações no sentido de atender à 

recomendação;

c) atendida: se os riscos identificados foram mitigados;

d) baixada: se a alta administração se manifestar no sentido de que não adotará 

nenhuma ação ou se a ação adotada não reduzir o nível de risco identificado ou, ainda, 

se ocorrer decurso do prazo estipulado pela Secin nos autos do processo em análise.

Os auditores monitoram o progresso das recomendações ao:

e) receber e avaliar, dentro de um prazo razoável, as respostas da administração,88 

solicitadas ou não, e os planos de ação propostos; e

f) reportar à alta administração sobre o posicionamento das respostas às 

recomendações do trabalho de auditoria.

As atividades de acompanhamento serão documentadas mediante os relatórios de 

monitoramento. 

Com vistas à transparência, os relatórios de auditoria e de monitoramento serão publicados no 

portal corporativo da Câmara dos Deputados, nos termos de normativo específico da Secin.

87  The IIA, ND 2500.A1-1: Processo de Acompanhamento.
88  Respostas da administração: encaminhamento, dentro do prazo acordado, para cada recomendação que seja 

considerada conveniente e oportuna, as ações que serão adotadas pela administração, o prazo e a unidade responsável 
pelo desenvolvimento das ações. Já para cada recomendação cuja implementação não seja considerada conveniente ou 
oportuna, justificativa da decisão. Itens 9.2.10, 9.2.10.2 e 9.2.10.3 do Acórdão-TCU nº 557, de 2016 – Plenário.
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O3.2.3.7 Normas relativas à supervisão, revisão e coordenação dos trabalhos89

A supervisão é um processo que começa com o planejamento e continua ao longo do trabalho 

da ação de controle.90 Na Secin, a supervisão dos trabalhos é realizada por três instâncias, em 

diferentes momentos: coordenador de equipe, chefe de núcleo e Secretário de Controle Interno.

Todo o trabalho realizado pelos núcleos de auditoria e de análise de atos de pessoal, em todas 

as fases e em todos os níveis, deve ser adequadamente supervisionado, independentemente 

da competência individual dos auditores, para assegurar que os objetivos sejam atingidos, a 

qualidade seja assegurada e as equipes se desenvolvam.91

A revisão dos papéis de trabalho realizada pelas três instâncias busca assegurar a observância 

aos princípios éticos vinculados à atuação dos auditores e que todas as avaliações e conclusões 

estejam solidamente baseadas e suportadas por evidências para fundamentar os relatórios. 

Isso subsidia a confiabilidade atribuída pelos auditados às ações de controle.92

O Secretário de Controle Interno é o responsável por todos os trabalhos de auditoria interna e 

por todos os julgamentos profissionais expedidos nas ações de controle.93

Por conseguinte, o Secretário deve adotar controles internos da gestão adequados para 

assegurar que essa responsabilidade seja solidariamente cumprida, tanto pelos chefes de 

núcleo quanto pelos coordenadores de equipe.

Os controles internos da gestão citados incluem políticas e procedimentos desenhados para:

a) minimizar o risco de que auditores internos façam julgamentos profissionais ou 

executem outras ações que sejam inconsistentes com o julgamento profissional 

do Secretário e com o código de ética, de tal modo que o trabalho de auditoria seja 

adversamente impactado;

89  Controles internos da gestão da Secin.
90  The IIA, NA 2340-1: Supervisão do Trabalho de Auditoria.
91  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 

dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafo 73.
92  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 

dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafos 76 e 77.
93  The IIA, NA 2340-1: Supervisão do Trabalho de Auditoria.
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b) solucionar as diferenças de julgamento profissional entre o Secretário de Controle 

Interno e a equipe de auditoria com relação aos pontos significativos do trabalho da 

ação de controle, sem prejuízo da independência que deve pautar os trabalhos.

Tais meios podem incluir discussão de fatos pertinentes, investigações ou pesquisas 

adicionais e documentação e disposição dos diferentes pontos de vista nos papéis de 

trabalho da ação de controle. Nos casos de diferenças de julgamento profissional em 

relação a uma questão envolvendo ética, os meios adequados podem incluir consulta 

sobre a questão junto ao Comitê Setorial de Gestão.94

O foco da supervisão realizada pelos chefes de núcleo deve ser dirigido tanto para o conteúdo 

como para a observância do método de auditoria aplicado, o que implica assegurar que:95 

a) os membros da equipe de auditoria tenham uma clara e consistente compreensão do 

programa de auditoria e alcancem os objetivos estabelecidos; 

b) a auditoria seja realizada de acordo com as normas e práticas da Secretaria; 

c) o programa de auditoria e a estratégia de ação, consubstanciada por meio das 

matrizes, visem a avaliar pontos de controle e de risco relevantes, sendo observados 

em sua integridade, a menos que alguma alteração seja autorizada; 

d) ao final de cada fase da auditoria, os papéis de trabalho sejam analisados 

conjuntamente com a equipe e contenham as evidências que suportem 

adequadamente os pontos, as opiniões, conclusões e recomendações; e

e) o relatório de auditoria inclua os pontos relevantes refletidos nos papéis de trabalho, bem 

como as opiniões, conclusões e recomendações formuladas pela equipe de auditoria. 

A evidência da revisão de supervisão consiste no ateste do revisor, seja por meio do Sistema de 

Gestão de Ações de Controle Interno (Sicoi) ou por meio de outras técnicas.

94  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Portaria-DG nº 233, de 2009.
95  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 

dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafo 74.
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OPor indicação do chefe de núcleo, será constituído um coordenador para cada equipe de 

auditoria, assegurando-se o conhecimento técnico e a capacidade profissional, estabelecendo 

mecanismos e procedimentos adequados de coordenação a fim de garantir o cumprimento das 

atribuições que lhes são conferidas, desde o planejamento até a conclusão dos trabalhos.

O coordenador de equipe será a primeira instância de revisão dos trabalhos em cada fase da 

ação de controle. O enfoque da revisão do coordenador é assegurar que:96

a) as avaliações e conclusões elaboradas pelos demais membros da equipe estejam 

solidamente baseadas e suportadas por suficientes, confiáveis e relevantes 

evidências para fundamentar o relatório final da auditoria e as recomendações; 

b) as falhas de controle, as impropriedades ou as irregularidades tenham sido devidamente 

identificadas face ao escopo de auditoria, documentadas e sanadas satisfatoriamente ou 

levadas ao conhecimento de um superior hierárquico da unidade auditada;

c) a linguagem utilizada no relatório observe os requisitos previstos neste estatuto;

d) sejam aplicadas as técnicas e os procedimentos adequados para o atingimento dos 

objetivos previstos para a execução dos trabalhos, de acordo com o programa de 

auditoria e com o prazo estipulado no Paci;

e) sejam cumpridas as normas e os padrões de auditoria estabelecidos pela Secretaria; e

f) sejam identificadas potenciais alterações e melhorias para futuras ações de controle, 

que deverão ser registradas e consideradas no planejamento de atividades e em 

ações de desenvolvimento de pessoal. 

96  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 
dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafo 76 e 77.
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3.2.3.8 Garantia e melhoria da qualidade da Secin97

O programa de garantia da qualidade e melhoria da Secin compreende todos os aspectos das 

ações de controle e busca identificar oportunidades de melhoria. O objetivo do programa é 

fornecer às várias partes interessadas razoável segurança de que a Secin:

a) desempenha os trabalhos em conformidade com o estatuto de auditoria interna, o qual 

é consistente com a definição de auditoria interna, com o código de ética (v. Apêndice A) 

e com as normas aplicáveis;

b) opera de forma eficaz e eficiente;

c) é percebida pelas partes interessadas como fonte de agregação de valor e de 

melhoria das operações da organização.

O programa inclui supervisão adequada, avaliações periódicas internas e externas à Casa 

e monitoramento contínuo, visando à garantia da qualidade. Essas avaliações estimam e 

apresentam conclusões sobre a qualidade da atividade de auditoria interna e, como resultado, 

ações que promovam melhorias na execução da função auditoria da Secin.

Nas avaliações, é recomendável que sejam observados os seguintes requisitos:98

a) adequação do estatuto da Secin, metas, objetivos, políticas e procedimentos;

b) conformidade com a definição de auditoria interna, com o código de ética e com as 

normas aplicáveis à função de auditoria, incluindo ações corretivas tempestivas para 

remediar quaisquer ocorrências significativas de não conformidade;

c) eficácia das atividades de melhoria contínua e adoção das melhores práticas;

d) contribuição para os processos de governança, gerenciamento de riscos e de 

controle da Casa;

e) conformidade com as leis, regulamentações e normas governamentais ou de 

processos de trabalho aplicáveis;

97  The IIA, NA 1300: Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria.
98  The IIA, NA 1310-1: Requisitos do Programa de Garantia da Qualidade e Melhoria.
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Of) eficácia da atividade de auditoria interna em adicionar valor e melhorar os processos 

de trabalho da Casa.

3.2.3.8.1	 Avaliações	internas99

As ações de controle realizadas pela Secin são objeto de avaliações internas, 

compreendendo, entre outras:

a) monitoramento contínuo do desempenho da atividade de auditoria interna; e

b) questionários de avaliação da ação de controle respondidos pelo chefe do núcleo 

de Auditoria, pelo Secretário de Controle Interno e pelo(s) responsável(is) pelo 

processo avaliado.

O monitoramento contínuo é parte integrante da rotina diária de supervisão, revisão e avaliação 

da atividade de auditoria interna realizado pelo chefe de núcleo de auditoria. O monitoramento 

contínuo está incorporado às políticas e práticas rotineiras utilizadas para gerenciar a atividade 

de auditoria interna e utiliza os processos, as ferramentas e as informações consideradas 

necessárias para avaliar a conformidade com a definição de auditoria interna, com o código de 

ética e com as normas da Secin.

3.2.3.8.2	Avaliações	externas100

Por iniciativa da Secin, podem ser realizadas avaliações por um profissional qualificado e 

independente, ou equipe de avaliação, externo à Câmara dos Deputados. O Secretário de 

Controle Interno deve discutir com a Mesa Diretora:

a) a forma e a frequência da avaliação; e

b) a qualificação e independência do avaliador, ou equipe de avaliação, incluindo 

qualquer potencial conflito de interesses.

99  The IIA, NA 1311-1: Avaliações Internas.
100  The IIA, NA 1310-1: Avaliações Externas
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As avaliações externas aperfeiçoam programas de garantia de qualidade e melhoria da Secin 

e podem ser realizadas de forma completa ou mediante uma autoavaliação com validação por 

entidade credenciada independente. O avaliador externo deve concluir quanto à conformidade 

com as normas aplicáveis. A avaliação externa também pode incluir comentários operacionais, 

táticos ou estratégicos.

Um avaliador ou equipe de avaliação independente não deve ter qualquer conflito de 

interesses, real ou percebido, e não deve fazer parte nem estar sob o controle da entidade à 

qual a atividade de auditoria interna pertence.

3.3	 Normas	referentes	à	auditoria101

3.3.1 Programa de trabalho

Antes do início da auditoria, a equipe deve desenvolver e documentar os programas de trabalho 

que atendam aos objetivos da atividade de auditoria interna. Os programas de trabalho devem 

ser aprovados antes do início das atividades.

No programa de trabalho a equipe:102

a) declara os objetivos do trabalho de auditoria;

b) identifica os requerimentos técnicos, os objetivos, os riscos, os processos e as 

transações que devem ser examinadas;

c) declara a natureza e a extensão dos testes requeridos;

d) documenta os procedimentos para coletar, analisar, interpretar e documentar as 

informações durante o trabalho de auditoria; e

101  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 
dezembro de 2010. Brasília, 2010. Parágrafos 94 e seguintes.

102  The IIA, ND 2200-1: Planejamento do Trabalho de Auditoria.
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Oe) define as metodologias a serem utilizadas, tais como: auditorias baseadas em 

tecnologia, técnicas de amostragem etc.

O programa de trabalho pode ser modificado, quando necessário, durante a execução da 

auditoria com necessária aprovação do chefe do núcleo.

A execução do programa, englobando os processos de coleta, análise, interpretação e 

documentação das informações, deve ser supervisionada pelo chefe do núcleo para fornecer 

razoável garantia de que os objetivos do trabalho de auditoria sejam cumpridos e de que a 

objetividade da equipe seja mantida.103

3.3.2 Normas relativas à execução 

Durante a fase de execução, a equipe de auditoria deve aplicar os exames previstos na matriz 

de procedimentos em busca das evidências necessárias para avaliação das atividades de 

controle implantadas pela gestão.

A existência de uma discrepância ou deficiência não conduz, necessariamente, a 

um julgamento de que ela seja contundente e possua um risco inaceitável. O auditor 

considera a natureza e a extensão da exposição ao risco, assim como o nível de potenciais 

consequências, ao determinar se a eficácia dos procedimentos de controle está ameaçada e 

se um risco inaceitável existe.104

3.3.2.1 Ponto de auditoria

Um ponto de auditoria será relatado quando a equipe de auditoria constatar a existência 

de uma discrepância ou deficiência capaz de conduzir ao julgamento de que ela seja 

contundente e possua um risco inaceitável.

103  The IIA, ND 2240-1: Programa de Trabalho.
104  The IIA, ND 2130-1: Avaliação da Adequação dos Processos de Controle.



42

O desenvolvimento dos pontos é o processo mais importante de uma auditoria, pois são eles 

que fundamentam as conclusões e as recomendações que serão submetidas ao Secretário 

de Controle Interno e posteriormente comunicadas aos auditados.

O ponto de auditoria é resultado da avaliação da evidência coletada, comparada com 

os critérios utilizados como referência. Ou seja, a identificação de um ponto decorre 

da comparação da situação encontrada com o critério, necessitando ser devidamente 

comprovada por evidências. 

Um ponto de auditoria deve ser desenvolvido de forma a apresentar uma base sólida às 

conclusões e às recomendações dos auditores, atendendo, necessariamente, aos seguintes 

requisitos básicos:

a) ser relevante para os objetivos da auditoria;

b) ser apresentado de forma objetiva e estar devidamente fundamentado em 

evidências;

c) apresentar consistência lógica de modo a mostrar-se convincente a quem não 

participou do trabalho.

Via de regra, os pontos podem envolver duas ocorrências distintas:

a) impropriedades: falhas de natureza formal de que não resulte dano ao erário e outras que 

têm o potencial para conduzir à inobservância aos princípios de administração pública 

ou à infração de normas legais e regulamentares (exemplos: deficiências nos controles 

internos da gestão, violações de diretrizes e políticas, imprudência e imperícia);

b) irregularidades: prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração 

à norma legal ou regulamentar, dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo 

ou antieconômico, desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos 

(exemplos: fraudes, atos ilegais, omissão no dever de prestar contas, violações aos 

princípios de administração pública).
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 ▪ Enunciado: exposição sumária do ponto.

 ▪ Situação encontrada: descrição sucinta da ocorrência identificada e documentada 

durante a fase de execução da auditoria. Deve contemplar o escopo, ou seja, a 

abrangência e o período de ocorrência.

 ▪ Critério de auditoria: referencial que indica a condição requerida ou desejada ou a 

expectativa em relação à situação auditada. Reflete como deveria atuar a gestão ou 

a governança, provendo o contexto para compreensão dos pontos e avaliação das 

evidências. Pode ser exemplificado como legislação, regulamentos, jurisprudência, 

relatórios de ações de controle da Secin, notas técnicas, notas de auditoria, cláusulas 

contratuais, de convênios e outros ajustes. Além disso, podem-se aplicar referenciais 

aceitos ou tecnicamente validados para o objeto sob análise, como padrões, boas práticas 

ou entendimentos doutrinários, que o auditor compara com a situação encontrada.

 ▪ Causa: identifica a razão para a situação encontrada ou o fator responsável pela 

diferença entre esta e o critério de auditoria. É o elemento sobre o qual incidirão as 

ações corretivas que serão recomendadas. Constitui um importante aspecto dos 

pontos, representando a origem da divergência que se observa entre a situação 

encontrada e o critério. Auditores devem se empenhar na busca da causa dos desvios 

que produzem resultados ou consequências adversas. Deve-se observar que a 

efetividade da ação de controle tem relação direta com as causas identificadas.

O IIA105 apresenta como sugestão a técnica de análise de “causas determinantes” 

denominada “5-Whys” ou “Cinco Porquês”. Essa técnica também consta da 

NBR/ABNT 31010:2012106 e é uma ferramenta simples de resolução de problemas, 

que parte da seguinte premissa: após perguntar ao menos cinco vezes o porquê 

de um problema, sempre o relacionando a sua causa anterior, serão eliminadas as 

105  THE IIA (Institute of Internal Auditor). Practice Advisory 2320-2.
106  ABNT NBR ISO/IEC 31010:2012.
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subcausas e será determinada a sua causa raiz. Dessa forma, essa análise tenta 

identificar a raiz ou as causas originais, ao invés de lidar somente com os sintomas 

imediatamente óbvios (vide apêndice X ou anexo I). 

A avaliação das causas muitas vezes progride de fatores físicos inicialmente evidentes 

para fatores humanos e finalmente para causas de gestão. Seguindo os pressupostos 

da técnica, pode-se afirmar que: no primeiro porquê, temos um sintoma; no segundo 

porquê, temos uma desculpa; no terceiro porquê, temos um responsável; no quarto 

porquê, temos uma causa; no quinto porquê, temos a causa raiz (ou determinante).

 ▪ Efeito: identifica os resultados ou as consequências para a Casa, o erário ou a sociedade 

da discrepância entre a situação encontrada e o critério, caracterizando o risco em 

que a gestão incorre. Os efeitos podem ser subdivididos em: reais, ou seja, aqueles 

efetivamente verificados, e potenciais, aqueles que podem ou não se concretizar (riscos). 

Efeitos reais ou potenciais podem ser usados para demonstrar a necessidade de ações 

corretivas em resposta a eventos já ocorridos ou a riscos relevantes. 

 ▪ Evidência: as evidências, elementos essenciais e comprobatórios do ponto de 

auditoria, devem ser suficientes e completas de modo a permitir que terceiros, 

que não participaram do trabalho de auditoria, cheguem às mesmas conclusões da 

equipe; adequadas e fidedignas, gozando de autenticidade, confiabilidade e exatidão 

da fonte; pertinentes ao tema e diretamente relacionadas com o achado.

Os auditores devem ter bom conhecimento das técnicas e dos procedimentos de 

auditoria a fim de que possam obter evidências suficientes, adequadas, relevantes e em 

bases razoáveis para comprovar os achados e sustentar suas opiniões e conclusões. 

As evidências testemunhais devem, sempre que possível, ser reduzidas a termo e 

corroboradas por outras evidências.

São atributos das evidências:

a) validade: a evidência deve ser legítima, ou seja, baseada em informações precisas e 

confiáveis;
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for repetida. Para obter evidências confiáveis, é importante considerar que: é 

conveniente usar diferentes fontes; é interessante usar diferentes abordagens; 

fontes externas, em geral, são mais confiáveis que internas; evidências documentais 

são mais confiáveis que orais; evidências obtidas por observação direta ou análise 

são mais confiáveis que aquelas obtidas indiretamente;

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

critérios e objetivos da auditoria;

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

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

bem fundamentados. A quantidade de evidências não substitui a falta dos outros 

atributos (validade, confiabilidade, relevância). Quanto maior a materialidade do 

objeto, o risco, e o grau de sensibilidade do auditado a determinado assunto, maior 

será a necessidade de evidências mais robustas.

Somente deverão ser reunidas evidências que sejam úteis e essenciais ao cumprimento dos 

objetivos da auditoria. Material que porventura não tenha utilidade ou conexão clara e direta 

com o trabalho realizado não deverá ser considerado.

3.3.2.2 Questão relevante

Uma questão relevante será relatada quando a equipe de auditoria considerar oportuno e 

conveniente: 

a) registrar determinado fato que se encontre fora do escopo da auditoria; ou

b) induzir boas práticas de gestão; ou

c) induzir melhorias quando a maturidade do processo de trabalho for avaliada como baixa.

As questões relevantes serão estruturadas em parágrafos, com o objetivo de facilitar a sua 

visualização, abordando pelo menos os seguintes elementos: situação encontrada, critérios de 

auditoria, causas, efeitos reais ou potenciais, evidências e possíveis sugestões.
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O desenvolvimento das questões relevantes fundamenta as conclusões e as possíveis 

sugestões que serão submetidas ao Secretário de Controle Interno e posteriormente 

comunicadas aos auditados.

3.3.2.3 Nota de auditoria

Comunicação endereçada ao gestor do processo ou da unidade administrativa, utilizada 

pela equipe de auditoria em uma das seguintes situações: a) para solicitar ação corretiva a 

ser realizada durante a fase de execução, sobre situações que requeiram a imediata adoção 

de providências ou a correção de falhas formais, antes da emissão definitiva do relatório de 

auditoria, com vistas a alterar a situação de risco de processos ou efetuar correções a curto 

prazo; e b) para reconhecer que a ação corretiva já foi adotada pela gestão, ainda durante os 

trabalhos, antes que a equipe tivesse se manifestado formalmente a esse respeito. Em qualquer 

caso, a nota de auditoria será incluída no relatório da ação de controle.

3.3.2.4 Boas práticas de gestão

Boa prática de gestão, na administração pública, é um conceito frequentemente associado 

à noção de governança. Pode-se delimitar seu alcance por meio de um ou mais dos 

seguintes resultados:107

a) aumento da satisfação do público-alvo;

b) melhorias na prestação dos serviços;

c) melhorias no alcance das metas estratégicas;

d) melhorias nos processos de trabalho.

Em função de sua significância, as boas práticas de gestão devem ser relatadas, com 

a finalidade de serem disseminadas entre as demais unidades da Casa,108 preservando 

107  CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Portal corporativo. Gestão, planejamento e pesquisa – Boas Práticas. Brasília, [2010].
108  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Portaria-Segecex nº 26, de 19 de outubro de 2009. Item 46 dos Padrões de auditoria 

de conformidade.
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Oprincípios éticos, com vistas à melhor utilização dos recursos públicos e à otimização dos 

processos internos.

3.3.2.5 Documentação da auditoria (papéis de trabalho)

Todo o trabalho de auditoria deve ser documentado de modo a assegurar a sua revisão 

e a manutenção das evidências obtidas. Nesses papéis (digitais ou físicos), devem ser 

registradas todas as informações relevantes para dar suporte às conclusões e aos 

resultados da auditoria.109

Os papéis de trabalho constituem a documentação que evidencia todas as atividades 

desenvolvidas pelo auditor. Devem estar organizados de forma a consolidar os registros das 

evidências da auditoria, contendo todas as informações utilizadas, as verificações a que se 

procedeu e as conclusões a que se chegou, independentemente da forma ou do meio físico.

Auditores devem preparar a documentação de auditoria em detalhes suficientes para 

fornecer uma compreensão clara do trabalho realizado, incluindo a fundamentação e 

o alcance do planejamento, a natureza, a oportunidade, a extensão e os resultados dos 

procedimentos de auditoria executados, os pontos de auditoria e as suas evidências. 

A título de exemplo, consideram-se papéis de trabalho aqueles preparados pelo auditor, 

pelo auditado ou por terceiros, tais como planilhas, formulários, questionários preenchidos, 

fotografias, arquivos de dados, de vídeo ou de áudio, ofícios, memorandos, portarias, 

documentos originais ou cópias de contratos ou de termos de convênios, confirmações 

externas (circularização), programas de auditoria e registros de sua execução em qualquer 

meio, físico ou digital, como matrizes de planejamento e de pontos de auditoria.

Os documentos apresentados pelos gestores à equipe de auditoria serão os originais, em 

que constem nome do signatário, assinatura ou rubrica. Na impossibilidade de apresentação 

de documentos originais, os auditores podem requerer cópias devidamente autenticadas de 

documentos e as justificativas do gestor responsável.

109  The IIA, ND 2330: Documentação das Informações: “Os auditores internos devem documentar as informações relevantes 
para dar suporte às conclusões e aos resultados do trabalho de auditoria”.



48

Os auditores devem manter a necessária cautela no manuseio de papéis de trabalho, 

especialmente com documentos extraídos de sistemas informatizados e com exibição, 

gravação e transmissão de dados em meios digitais, para evitar que pessoas não autorizadas 

tenham ciência do conteúdo ou o utilizem de forma danosa ao interesse público (princípio da 

confidencialidade). Em vista da questão do sigilo e confidencialidade que cerca os trabalhos 

de auditoria, pessoal externo à Secin somente poderá ter acesso aos papéis de trabalho 

elaborados pela equipe de auditoria se autorizado pelo Secretário de Controle Interno,110 sem 

prejuízo do disposto em normas aplicáveis.

Os auditores devem considerar as regulamentações relacionadas à publicidade das 

informações pessoais coletadas durante os trabalhos de auditoria, observando medidas 

e procedimentos de segurança para tratamento das informações dos servidores e 

parlamentares da Casa.

Os seguintes aspectos devem ser observados quanto à elaboração dos papéis de trabalho:

a) consultar papéis de trabalhos anteriores;

b) avaliar se o papel de trabalho irá contribuir para o atingimento do objetivo da auditoria 

e dos procedimentos; 

c) redigir de forma clara e ordenada, de modo a proporcionar a racionalização dos 

trabalhos de auditoria, minimizar os custos, servir de base permanente de consulta e 

de respaldo para as conclusões do auditor e facilitar o trabalho de revisão; e

d) prover papéis de trabalho que tenham uma finalidade clara de suporte às conclusões 

e aos resultados da auditoria, alinhados aos seus objetivos, contendo somente dados 

importantes e necessários para essa finalidade;

A revisão dos papéis de trabalho é parte integrante do processo de elaboração. Nesse sentido, 

devem ser observados os seguintes aspectos:

110  The IIA, ND 2330.A1: Documentação das Informações: “O executivo chefe de auditoria deve controlar o acesso aos 
registros dos trabalhos. O executivo chefe de auditoria deve obter a aprovação da alta administração e/ou advogados 
antes de liberar tais registros para partes externas, conforme for apropriado.”
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detalhada, para certificar-se de que as conclusões se coadunam com as apurações e 

os registros e de que não existam falhas que possam comprometer os resultados; e

b) executar revisões por quem não elaborou o papel para verificar se o trabalho foi 

desenvolvido conforme o planejado, se os registros estão adequados às conclusões e 

se não foram omitidos dados e informações imprescindíveis ou relevantes.

O auditor deve ter ciência de que o conteúdo e a organização dos papéis de trabalho refletem 

o seu grau de preparação, experiência e conhecimento. Desse modo, os papéis de trabalho 

devem ser suficientemente completos e detalhados para permitir que as instâncias de revisão 

(coordenador de equipe, chefe de núcleo e Secretário) entendam o trabalho que foi realizado e 

que fundamentou as opiniões e conclusões do auditor.

Ao término da fase de execução da auditoria, o chefe de núcleo deve avaliar todos os papéis 

para assegurar que eles darão suporte às comunicações do trabalho e que os procedimentos 

necessários foram executados.111

Como todos os demais procedimentos de auditoria, a revisão efetuada pela supervisão deve ser 

evidenciada. Pode ser concretizada por meio de registro formal das questões levantadas durante 

o processo de revisão (por exemplo, notas de revisão, registros no sistema). É necessário ter o 

cuidado de assegurar que os papéis de trabalho forneçam evidência adequada de que todas as 

questões levantadas durante a revisão estão resolvidas.

3.3.2.6 Amostragem

Amostragem é uma técnica utilizada pela auditoria quando não é prático ou é oneroso examinar 

todos os dados disponíveis durante o período programado para a realização da auditoria.

O objetivo da amostragem é prover evidências suficientes ao auditor sobre alguma 

característica daquele conjunto analisado a fim de formar o seu julgamento.

111  The IIA, ND 2340: Supervisão do Trabalho de Auditoria: “Os trabalhos de auditoria devem ser adequadamente supervisionados 
para assegurar que os objetivos sejam alcançados, a qualidade seja assegurada e que a equipe seja desenvolvida.”
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Por tratar-se de um procedimento técnico (estatístico112 ou não estatístico113), é necessário 

que o auditor considere no seu julgamento qual o risco de amostragem sobre o plano 

amostral. Esse risco é caracterizado pela possibilidade de que as conclusões do auditor, 

baseadas em uma amostra, possam ser diferentes da conclusão extraída caso toda 

população fosse submetida ao mesmo procedimento de auditoria.114

Assim, o nível de risco da amostra que o auditor está disposto a aceitar é uma consideração 

importante a ser avaliada. Esse risco também pode ser referido como o nível de confiança 

aceitável, a depender do critério. Logo, um plano amostral com nível de confiança de 95% 

implica um risco amostral de 5%, ou seja, nesse caso o auditor está disposto a aceitar o risco 

de que cinco casos, em cada cem amostras examinadas, não corresponderão aos valores 

obtidos caso a população inteira fosse examinada.

Ao executar uma amostragem estatística, o auditor deve considerar, além do risco de 

amostragem, variáveis como “erro tolerável” e “erro esperado”. 

Conceitualmente, erro tolerável é o número máximo de erros que o auditor está disposto a 

aceitar e ainda chegar a uma conclusão de que a afirmação subjacente está correta. Isso 

nem sempre é decisão do auditor e pode ser determinado pela natureza do objeto examinado, 

consulta com a administração ou melhores práticas. Em alguns casos, um único erro pode 

não ser tolerável.

112  Quando o cálculo do tamanho do conjunto analisado, bem como a seleção de seus elementos, tiver ocorrido de forma 
probabilística, seguindo os pressupostos necessários para a definição de uma amostra estatística, os resultados poderão 
ser generalizados. Deve-se consignar, no relatório, que as conclusões generalizadas necessariamente embutem certo grau 
de incerteza inerente aos cálculos estatísticos, incerteza essa que deve ser calculada e informada no relatório.

113  Quando o cálculo do tamanho do conjunto analisado, bem como a seleção dos elementos constituintes, tiver ocorrido de 
forma não probabilística, tendo por base a experiência da equipe e, portanto, envolvendo algum grau de subjetividade, 
não será possível a generalização dos resultados, pela impossibilidade de se fazer qualquer inferência estatística acerca 
dos resultados encontrados, devendo-se consignar, no relatório, que as conclusões aplicam-se, exclusivamente, quanto 
aos elementos examinados.

114  A fórmula matemática criada pelo físico Frank Benford (1920) vem sendo utilizada por diferentes profissionais para 
identificação de distribuição anormal de números aleatórios. Segundo esse método matemático, valores distribuídos 
aleatoriamente devem observar a distribuição estatística definida pela fórmula. Por meio da aplicação dessa lei, os auditores 
têm conseguido identificar possíveis erros, fraudes, manipulação de números e deficiências processuais. Mais informações 
podem ser consultadas no link: http://www.journalofaccountancy.com/issues/1999/may/nigrini.html.
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em resultados de auditorias anteriores, mudanças de processos e evidências ou conclusões 

obtidas de outras fontes.

O nível de risco de amostragem que o auditor está disposto a aceitar, o erro tolerável e o erro 

esperado determinam o tamanho da amostra.115 O risco de amostragem deve ser considerado 

em relação à abordagem de risco de auditoria e seus componentes, que incluem o risco 

inerente, risco de controle e risco de detecção.

Cabe consignar que, caso o auditor utilize a técnica de amostragem em seus trabalhos 

de avaliação, os papéis de trabalho devem incluir detalhes suficientes para descrever 

claramente o objetivo e o processo de amostragem utilizado. Devem incluir ainda: a origem 

da população (fonte da extração), o método de amostragem utilizado, os parâmetros de 

amostragem (por exemplo, número aleatório de início ou o método pelo qual o início aleatório 

foi obtido, e o intervalo de amostragem), os itens selecionados, os detalhes dos testes de 

auditoria realizados e as conclusões alcançadas.

Ademais, a conclusão do relatório deve fazer menção expressa quanto à possibilidade, ou não, da 

generalização dos resultados obtidos na análise do conjunto de casos, transações ou processos 

examinados para todo o universo ou população, conforme tenha sido calculado o tamanho do 

conjunto analisado, bem como realizada a seleção de seus elementos constituintes.

3.3.2.7	 Solicitação	de	esclarecimento	para	as	situações	encontradas

Durante a fase de execução, com o objetivo de corroborar as evidências e, em especial, subsidiar 

a elaboração da matriz de possíveis pontos de auditoria, a equipe responsável deverá solicitar aos 

gestores auditados que as situações encontradas sejam esclarecidas ou justificadas.

115  Para maiores detalhes sobre definição de uma amostra, sugere-se consultar a Orientação para a Prática/IIA 2320-1 
(Análise e Avaliação) e a obra Auditoria, de Boynton, Johnson e Kell, p. 466. Assim, como se pode observar, o tópico 
amostragem em auditoria é extenso e técnico. Tendo em vista os princípios do zelo profissional devido e da proficiência, 
sugere-se que maiores esclarecimentos sejam buscados em outras fontes de referência.
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Esse procedimento visa a assegurar aos gestores auditados, em tempo hábil, a oportunidade 

de apresentar esclarecimentos ou justificativas para as situações evidenciadas pela equipe 

de auditoria, relacionadas aos atos e fatos administrativos sob sua responsabilidade.

Caso necessário, poderá ser realizada reunião entre a equipe de auditoria e os gestores 

auditados destinada a trocar maiores informações, de modo a evitar mal-entendidos e 

minimizar a necessidade de novas solicitações.

Os esclarecimentos e as justificativas dos gestores devem, sempre que possível, ser 

incorporados, de forma resumida, no relato dos pontos de auditoria e serão analisados pela 

equipe juntamente com os demais fatos.

3.3.2.8 Reunião de validação da Matriz de Possíveis Pontos de Auditoria

Ao término da fase de execução, após o recebimento das justificativas, deve ser concluída a 

matriz de possíveis pontos de auditoria contendo aqueles identificados pela equipe durante a 

realização dos trabalhos de auditoria, mantidos após a análise das justificativas do auditado.

O relatório “Matriz de Possíveis Pontos de Auditoria”, conforme modelo cadastrado no Sicoi, 

será revisado pelo chefe do núcleo e tem por objetivo elevar a qualidade dos trabalhos de 

auditoria, ao, entre outros:

a) reunir de forma estruturada os elementos que subsidiarão a elaboração do relatório final;

b) assegurar coerência lógica entre as fases de execução da auditoria, principalmente 

quanto ao desenvolvimento dos pontos e das recomendações;

c) auxiliar a supervisão dos trabalhos da equipe.

Esse relatório deve ser validado em reunião da qual participem os gestores responsáveis pela 

área ou processo auditado, nos níveis necessários (estratégico, tático ou operacional), e o 

titular da Secin, bem como a equipe de auditoria e o chefe do núcleo que a realizou.

Nessa ocasião, o auditado é convidado a discutir com a equipe as principais conclusões da 

auditoria, a suficiência das evidências coletadas e a adequação das avaliações realizadas. 
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imparcial, objetivo e completo.116

Excepcionalmente, podem ser apresentadas novas informações que demonstrem 

a suficiência dos controles internos da gestão ou a perda do objeto e, por conseguinte, a 

insubsistência do ponto.

3.3.3 Normas relativas à comunicação de resultados

3.3.3.1 Relatório117

Finalizada e aprovada a fase de execução de auditoria, passa-se à fase de elaboração do relatório. 

O relatório de auditoria é o instrumento formal e técnico por intermédio do qual o núcleo 

de auditoria comunica aos gestores o objetivo e as questões de auditoria, o escopo e suas 

limitações, a metodologia utilizada, os pontos de auditoria, as questões relevantes, as 

recomendações e as sugestões pertinentes.

O relatório pode incluir a resposta do auditado e a ação corretiva tomada ou a ser tomada 

(plano de ação) com relação aos pontos de auditoria e recomendações específicas. O plano de 

ação apresentado pelo auditado, incluído no relatório de auditoria ou fornecido posteriormente 

pelo responsável pela área auditada, deverá conter cronograma, ações e responsáveis pela 

execução ou uma justificativa de qualquer ação corretiva que não será implementada.

O resultado dos trabalhos desenvolvidos pela Secin é levado ao conhecimento da Presidência, 

da Mesa Diretora e da Diretoria-Geral.

3.3.3.2 Requisitos de qualidade dos relatórios

Os auditores devem preparar um relatório por escrito, em linguagem impessoal, cujo 

conteúdo deve ser objetivo, convincente, construtivo, útil e de fácil compreensão, isento de 

116  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 
dezembro de 2010. Brasília, 2010. Item 144.

117  Manual da Secin.
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imprecisões e ambiguidades, incluindo apenas informações necessárias para os objetivos da 

auditoria, devidamente apoiadas por evidências suficientes, confiáveis e relevantes.

Na redação do relatório de auditoria, os auditores devem orientar-se pelos seguintes 

requisitos de qualidade:

 ▪ Clareza: comunicações claras são facilmente compreendidas e são lógicas, evitam 

linguagem técnica desnecessária e fornecem todas as informações significativas 

e relevantes. Deve-se evitar a erudição, o preciosismo, o jargão, a ambiguidade e 

restringir ao máximo a utilização de expressões em outros idiomas, exceto quando 

se tratar de casos que não possuam tradução adequada para o idioma português e 

que já se tornaram corriqueiros. Termos técnicos e siglas menos conhecidas devem 

ser utilizados desde que necessários e devidamente definidos em glossário. Quando 

possível, deve-se complementar os textos com ilustrações, figuras e tabelas.

Orientações práticas: usar frases curtas e concisas. Construir orações na ordem 

direta, preferencialmente na terceira pessoa, evitando preciosismos, neologismos e 

adjetivações dispensáveis. Usar palavras e expressões em seu sentido comum, salvo 

quando o relatório versar sobre assunto técnico, hipótese em que se empregará a 

nomenclatura própria da área. Buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto, 

dando preferência ao tempo presente ou ao futuro simples do presente.

 ▪ Convicção: comunicações que promovem o convencimento, expõem os pontos e as 

conclusões com segurança. Deve-se demonstrar certeza na informação comunicada, 

evitando palavras ou expressões que denotem insegurança ou que possam ensejar 

dúvidas ou imprecisões no entendimento. O relatório de auditoria é uma peça que deve 

esclarecer o leitor sem a necessidade de sustentação oral pela equipe de auditoria.

Orientações práticas: evitar expressões tais como: “salvo melhor juízo”, “supõe-se”, 

“parece que”, “deduzimos”, “achamos”, “há indícios”, “talvez”, “entendemos”, “esta equipe 

de auditoria entende que...”, “foi informado a esta equipe de auditoria que...”, “ouvimos 

dizer”, “conforme declarações verbais”, “boa parte”, “alguns”, “diversos” “a maioria”, 

“muitas/vários/inúmeros”, “aparenta/aparentemente”.
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o máximo de informações de forma breve, exata e precisa. Dizer apenas o que é 

requerido, de modo econômico, isto é, eliminar o supérfluo, o floreio, as fórmulas e 

os clichês. Detalhes excessivos depreciam o relatório e podem, inclusive, ocultar a 

mensagem real, confundir ou distrair o leitor.

Orientações práticas: a transcrição de trechos de doutrina e/ou jurisprudência que 

componham o critério deve restringir-se ao mínimo necessário. A transcrição de 

trechos de evidências documentais somente deverá ser feita quando for essencial 

ao entendimento do raciocínio. Ser conciso significa que o relatório não se estenda 

mais do que o necessário para respaldar a mensagem. Não utilizar argumentos 

complementares desnecessários nem fugir da ideia central. Intercalações de textos 

devem ser utilizadas com cautela, de modo a não dificultar o entendimento pelo leitor. 

Não devem ser utilizados comentários entre aspas com sentido dúbio ou irônico.

 ▪ Completude: comunicações completas apresentam toda a informação e todos 

os elementos necessários para satisfazer os objetivos da auditoria, permitindo a 

correta compreensão dos fatos e situações relatadas. Prover os leitores com uma 

compreensão suficientemente completa significa oferecer uma perspectiva da 

extensão e significância dos pontos relatados, tal como a frequência relativa ao número 

de casos examinados. Significa, também, descrever evidências e pontos sem omissões 

de informações significativas e relevantes relacionadas aos objetivos da auditoria. 

Orientações práticas: um relatório com informações completas indica claramente 

o que devia e não foi feito (situação encontrada e critério). Deve-se descrever 

explicitamente as limitações dos dados e as limitações impostas pelas restrições 

de acesso a registros e outras questões. Relações entre objetivos, critérios, pontos 

e conclusões precisam ser expressas de forma clara e completa, permitindo sua 

verificação. As questões de auditoria apresentadas na introdução do trabalho devem 

estar expressamente respondidas na conclusão.

 ▪ Exatidão: comunicações exatas apresentam as necessárias evidências para 

sustentar os pontos, conclusões e recomendações, procurando não deixar 
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espaço para contra-argumentações. A exatidão é necessária para assegurar 

ao leitor que o relatório é fidedigno e confiável. Um erro pode pôr em dúvida a 

validade de todo o relatório e pode desviar a atenção da substância do que se 

quer comunicar. As evidências apresentadas devem demonstrar a adequação e 

a razoabilidade dos fatos descritos. Retratar corretamente significa descrever com 

exatidão o alcance e a metodologia, e apresentar os pontos e as conclusões de uma 

forma coerente com o escopo da auditoria. Esse requisito de qualidade retrata o 

que a doutrina chama de “risco de detecção”: possibilidade de que os procedimentos 

aplicados pelo auditor não detectem erros, omissões ou irregularidades existentes, 

seja por falha no planejamento, na execução ou na interpretação.

Orientações práticas: ao se conscientizar do risco de detecção em seus trabalhos, o 

auditor deve atentar para a probabilidade de que ele venha a cometer um erro ou uma 

falha na aplicação de um procedimento de auditoria, ao interpretar uma evidência 

coletada ou ao emitir um julgamento sem a devida sustentação crível.

 ▪ Tempestividade: comunicações emitidas tempestivamente são mais úteis aos 

leitores destinatários, particularmente aqueles a quem cabe tomar as providências 

apropriadas e necessárias. 

Orientações práticas: o coordenador de auditoria e o chefe de núcleo devem observar 

atentamente o andamento de cada fase da auditoria, a fim de cumprir o prazo previsto 

para a entrega do relatório no Paci aprovado pela Mesa Diretora da Casa.118

 ▪ Objetividade: comunicações objetivas são adequadas, imparciais e neutras e 

refletem um julgamento isento, abrangendo todos os fatos e circunstâncias 

relevantes. A credibilidade de um relatório é reforçada quando as evidências 

são apresentadas de forma imparcial. Interpretações devem ser baseadas no 

conhecimento e compreensão de fatos e condições.

Orientações práticas: a argumentação exposta no relatório deve ser adequada e não 

enganosa, resguardando-se contra a tendência de exagerar ou enfatizar deficiências. 

O cuidado na exposição das situações encontradas pode encorajar os tomadores de 

118  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 133, de 8 de dezembro de 2016, Anexo V, Item 1.6.
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Um tom equilibrado é alcançado quando o relatório apresenta evidências suficientes 

e apropriadas para apoiar os pontos, enquanto se abstém de usar termos que 

caracterizem críticas ou conclusões sem suporte. A objetividade dos relatórios de 

auditoria é reforçada quando estes declaram explicitamente a fonte das evidências e 

as premissas utilizadas na análise.

3.3.3.3	 Estrutura	e	conteúdo	dos	relatórios

Manuais, padrões e normas mais específicos devem estabelecer a estrutura dos relatórios de 

auditoria, o conteúdo de suas respectivas seções e requisitos adicionais aplicáveis, conforme 

a natureza das auditorias, os seus objetos e as suas finalidades mais comuns.

De maneira geral, os relatórios de auditoria devem mencionar:

a) o Plano Anual de Controle Interno (Paci), aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados, que autorizou a auditoria;

b) o objetivo e as questões de auditoria;

c) a metodologia da auditoria, o escopo e suas limitações;

d) a visão geral do objeto da auditoria, sintetizada após a fase de execução;

e) as boas práticas de gestão (v. 3.3.2.4);

f) os resultados da auditoria, incluindo os pontos, as questões relevantes, as 

recomendações, as sugestões, os benefícios estimados ou esperados e as conclusões;

g) a natureza de qualquer informação confidencial ou sensível omitida, se aplicável; e

h) declaração de conformidade com as normas de auditoria da Secin.

3.3.3.4	 Objetivos	da	auditoria,	escopo,	metodologia	e	limitações

Os auditores devem incluir no relatório o objetivo da auditoria, o escopo, a metodologia 

utilizada e as limitações que tiverem ocorrido. Essas informações são importantes para o 

entendimento do propósito da auditoria, da natureza e da extensão dos trabalhos realizados, 
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do contexto e da perspectiva sobre o que é relatado, e de todas as limitações significativas ao 

trabalho realizado.119

O objetivo deve ser expresso por meio de uma declaração precisa daquilo que a auditoria se 

propôs a realizar: qual é a questão fundamental a ser esclarecida?

O escopo deve explicitar a profundidade e a amplitude do trabalho para alcançar o objetivo 

da auditoria. Além disso, identifica os processos e as unidades auditadas e pode incluir 

informações tais como: riscos relevantes, os controles internos da gestão, o período 

revisado. Para delinear as fronteiras do trabalho de auditoria, devem ser mencionadas as 

atividades correlacionadas ao processo ou unidade não revisadas (não escopo). 

As questões de auditoria, que compõem o escopo e que foram definidas como linhas de 

abordagem com vistas à satisfação do objetivo, também devem constar do relatório.120

A metodologia, que compreende os procedimentos empregados na coleta, no tratamento 

e na análise dos dados, deve ser exposta resumidamente, relatando-se os detalhes em 

apêndice (se necessário). Caso tenha sido utilizada amostragem, deve ser indicado o método 

adotado, os critérios para seleção da amostra e a incerteza embutida nos cálculos.

119  The IIA. Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.
  ND 2210: Objetivos do Trabalho de Auditoria: “Os objetivos devem ser estabelecidos para cada trabalho de auditoria.”
  2210.A1: “Os auditores internos devem conduzir uma avaliação preliminar dos riscos relevantes para a atividade sob 

revisão. Os objetivos do trabalho de auditoria devem refletir os resultados desta avaliação.”
  2210.A2: “Os auditores internos devem considerar a probabilidade de erros significativos, fraudes, não conformidades e 

outras exposições ao desenvolver os objetivos do trabalho.”
  2210.A3: “São necessários critérios adequados para avaliar os controles. Os auditores internos devem verificar a 

extensão na qual a administração estabeleceu critérios adequados para determinar se os objetivos e metas têm sido 
alcançados. Se forem adequados, os auditores internos devem utilizar tais critérios em sua avaliação. Se inadequados, os 
auditores internos devem trabalhar com a administração para desenvolver critérios apropriados de avaliação.” 

120  The IIA. Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.
  ND 2220: Escopo do Trabalho de Auditoria: “O escopo estabelecido deve ser suficiente para satisfazer os objetivos do 

trabalho de auditoria.”
  2220.A1: “O escopo do trabalho de auditoria deve incluir considerações sobre sistemas, registros, pessoal e propriedades 

físicas relevantes, incluindo aqueles sob o controle de terceiros.”
  2220.A2: “Se oportunidades de trabalhos de consultoria significativos surgirem durante um trabalho de avaliação 

(assurance) um entendimento por escrito específico dos objetivos, do escopo, das respectivas responsabilidades e de 
outras expectativas que deveriam ser atendidas, assim como os resultados do trabalho de consultoria, deveriam ser 
comunicados em conformidade com as normas de consultoria.”
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as questões de auditoria, à confiabilidade ou à dificuldade na obtenção de dados, assim 

como aquelas relacionadas ao próprio escopo do trabalho, como áreas ou aspectos não 

examinados em função de quaisquer restrições, devem ser consignadas no relatório 

indicando-se as razões e se isso afetou ou pode ter afetado os objetivos, os resultados e as 

conclusões da auditoria.

3.3.3.5 Descrição da Visão Geral do Objeto (VGO)

A VGO inclui informações sobre o ambiente legal, institucional e organizacional em que o objeto 

de auditoria se insere, tais como legislação aplicável, objetivos institucionais, pontos críticos e 

fragilidades dos controles internos da gestão. Dependendo da finalidade da auditoria, poderá 

conter ainda: objetivos do processo ou da unidade, responsáveis, histórico, beneficiários, 

principais produtos, relevância, materialidade, indicadores de desempenho, metas, aspectos 

orçamentários, processo de tomada de decisão, sistemas de controle, entre outros.

Um resumo da VGO, elaborada na fase de planejamento e revisada após a fase de execução, deve 

compor a parte introdutória do relatório, com o propósito de oferecer ao leitor o conhecimento e a 

compreensão necessários para um melhor entendimento do objeto de auditoria.

3.3.3.6 Apresentação dos Pontos de Auditoria

Os pontos de auditoria devem ser desenvolvidos com base nas orientações contidas no 

tópico Execução, especialmente no tocante a seus atributos essenciais, e representam o 

principal capítulo do relatório. Para sua elaboração, deve-se utilizar a matriz de pontos de 

auditoria, em que cada ponto deve ser descrito com base nos seguintes elementos:

a) título do ponto;

b) situação encontrada;

c) critério de auditoria adotado;

d) evidências;

e) causas;
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f) efeitos reais ou potenciais;

g) esclarecimentos prestados pelos responsáveis;

h) análise da equipe de auditoria; e

i) recomendações.

Como se observa, na fase de elaboração do relatório, são adicionados à estrutura do ponto 

de auditoria desenvolvida na fase de execução os três últimos elementos acima relacionados 

(vide seção 3.1.4.10.2).

A equipe de auditoria deve analisar todos os pontos colacionados e verificar se existem 

situações cujas causas determinantes são idênticas. Nesse caso, é necessário que a equipe 

verifique se há um único ponto de auditoria, porém com várias evidências.

Além deste estatuto, manuais, padrões e normas mais específicos podem auxiliar na apresentação 

dos pontos, conforme a natureza das auditorias, os seus objetos e as suas finalidades.

Os capítulos principais do relatório compõem-se do relato articulado e argumentado sobre 

os pontos de auditoria, que podem ser apresentados em ordem decrescente de relevância, 

isto é, inicia-se pelo tema que se revelou mais importante. O mesmo se aplica à apresentação 

dos pontos dentro de cada capítulo, em subtítulos apresentados em ordem decrescente de 

relevância. Portanto, nem sempre será mantida a ordem proposta no programa de auditoria. 

Outra forma de organizar o texto é partir dos temas mais gerais para os mais específicos. 

Essa pode ser a melhor maneira de apresentar assuntos complexos e interligados, cuja 

compreensão seja facilitada a partir da leitura de pontos que introduzam o contexto no qual 

os demais se inserem. 

Em alguns tipos de ação de controle, nem sempre será possível identificar causas para 

determinadas ocorrências, mas o elemento crucial do relatório é a análise das evidências, as 

quais devem ser apresentadas de forma lógica, articulada e com ilustrações que facilitem a 

compreensão da situação encontrada. 



61
ES

TA
TU

TO
 D

E 
C

O
N

TR
O

LE
 IN

TE
R

N
OO relatório de auditoria pode reconhecer os aspectos positivos do objeto auditado ou boas práticas 

de gestão, em seção própria e desde que relacionados aos objetivos da auditoria.121 A inclusão dos 

aspectos positivos do objeto poderá levar a uma maior aceitação por parte dos leitores. Os relatórios 

de auditoria são mais objetivos quando demonstram que o trabalho foi realizado por uma equipe 

ética, profissional, imparcial, independente e especializada.

3.3.3.7 Esclarecimentos dos responsáveis

Os esclarecimentos dos responsáveis acerca dos possíveis pontos de auditoria, 

apresentados por escrito em resposta à solicitação de justificativas encaminhada pela 

equipe, deverão ser incorporados aos relatórios como um dos elementos de cada ponto.122

A inclusão dessas justificativas no relatório final resulta em um documento que não 

só apresenta os pontos, as conclusões e as recomendações da equipe, mas também a 

perspectiva dos gestores e as ações corretivas que pretendem tomar.123

3.3.3.8 Análise da equipe de auditoria

O principal elemento na construção da análise é a descrição do nexo entre as causas, os 

efeitos e a situação encontrada, frente às justificativas apresentadas pelo gestor.

Para realizar um trabalho que efetivamente adicione valor e melhore os processos de 

trabalho da Casa, os auditores devem avaliar o nexo de causalidade do ponto. 

A ocorrência de falha na análise da causa determinante e na proposição de medidas 

corretivas apropriadas pode implicar alta probabilidade de reincidência do ponto de auditoria.

121  The IIA. Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.
  ND 2410.A2: Critérios para a Comunicação: “Os auditores internos são encorajados a reconhecer o desempenho 

satisfatório nas comunicações dos trabalhos de auditoria.”
122  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 

dezembro de 2010. Brasília, 2010. Item 143.
123  TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT). Portaria-TCU nº 280, de 8 de 

dezembro de 2010. Brasília, 2010. Item 144.
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3.3.3.9	 Recomendações	e	sugestões

As recomendações e sugestões são formuladas com foco no que deve ser aperfeiçoado ou 

corrigido, respeitando a discricionariedade do gestor e o fato de que a equipe não detém a 

única ou a melhor solução para o problema identificado. Além disso, devem ser mantidos 

os critérios de independência e objetividade da Secin. Em determinadas circunstâncias, 

justifica-se uma orientação específica como, por exemplo, alterar a legislação para 

adequá-la a outra hierarquicamente superior ou para melhorar a gestão.

Ao rastrear as razões que deram causa a determinada situação, os relatórios de auditoria 

aperfeiçoam, a longo prazo, a eficiência e a eficácia dos processos de trabalho e, por 

conseguinte, auxiliam a administração a melhorar o gerenciamento de riscos, os controles 

internos da gestão e a governança. 

A Secin é o órgão adequado para promover entendimento amplo e profundo da(s) 

causa(s) determinante(s) do ponto ou da questão relevante, em atenção à independência 

organizacional e aos princípios de conduta profissional (integridade, objetividade, 

confidencialidade e proficiência). O exame das atividades e dos controles internos da gestão 

das unidades auditadas da Casa, nos diversos níveis (estratégico, tático ou operacional), 

torna mais crível a avaliação independente e objetiva efetuada pela auditoria interna.

As recomendações e sugestões devem ser reportadas aos níveis apropriados da 

administração, que são responsáveis pela tomada de decisões, e podem contemplar:

a) ação imediata da administração; ou

b) ação mediata por meio da elaboração e implementação de um plano de ação que 

deverá conter atividades, responsáveis e prazos de execução.

Para acompanhar os resultados decorrentes das recomendações, a Secin realizará o 

monitoramento das ações realizadas.
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Devem ser consignados nos relatórios de auditoria os benefícios estimados das ações 

de controle, tais como ressarcimento de débitos, economia, ganho, melhoria, apurados 

conforme critérios estabelecidos em normativo interno específico. 

3.3.3.11 Conclusão124

A conclusão constitui uma seção exclusiva do relatório, na qual se deve trazer resposta 

à questão fundamental da auditoria, constante do seu objetivo. Além disso, devem ser 

abordadas as respostas às questões formuladas para compor o escopo da auditoria com 

vistas à satisfação de seu objetivo.

A força das conclusões dos auditores depende da suficiência e da adequação das evidências 

que suportam os pontos e da solidez da lógica argumentativa utilizada para formulá-las.125

Nos casos de utilização de amostragem estatística, deve-se considerar a aplicabilidade da 

extrapolação dos resultados.

3.3.3.12 Finalização do relatório

Quando do término da elaboração do relatório, a equipe deve apresentar a minuta do 

documento para discussão com os níveis apropriados da administração antes que o Secretário 

assine a versão definitiva. Essas discussões e revisões ajudam a evitar erros de entendimento 

ou de interpretação dos fatos ao se proporcionar a oportunidade ao gestor de esclarecer itens 

124  The IIA, Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna.
  ND 2440: Divulgação dos Resultados: “O executivo chefe de auditoria interna deve comunicar os resultados às partes 

apropriadas”.
  ND 2410.A1: Critérios para a Comunicação: “A comunicação final dos resultados do trabalho deve, quando apropriado, 

conter a opinião e/ou conclusões dos auditores internos. Uma vez emitida, uma opinião ou conclusão deve levar em conta 
as expectativas da alta administração, conselho e outras partes interessadas e deve estar suportada por informação 
suficiente, confiável, relevante e útil”.

125  The IIA, ND 2320: Análise e Avaliação: “Os auditores internos devem basear suas conclusões e resultados dos trabalhos de 
auditoria em análises e avaliações apropriadas”.
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específicos e expressar sua visão sobre as observações, as conclusões, as sugestões e as 

recomendações.126

3.3.3.13	Critérios	para	tratamento	de	conteúdos	em	anexos	e	apêndices

Consideram-se anexos ou apêndices aqueles documentos que, embora diretamente 

relacionados aos assuntos tratados no relatório, não são essenciais à sua compreensão. 

São anexos ou apêndices, ainda, aqueles documentos que por seu tamanho ou disposição 

gráfica não possam constar do corpo do relatório (tabelas, gráficos e fotografias), para 

atender ao requisito de concisão dos relatórios.

Essa medida não deve causar prejuízo de entendimento para o leitor, cabendo à equipe de 

auditoria avaliar cada caso.

Consoante disposto na NBR 14724:2011 da ABNT, a diferença primordial entre Anexo e 

Apêndice é que aquele se refere a documentos não elaborados pelo auditor (normalmente 

elaborados por fontes externas) e este corresponde aos textos elaborados pelo auditor, a fim 

de completar a sua argumentação.

4 Publicação, revisão e atualização do 
estatuto de controle interno

Este estatuto deverá ser publicado no boletim administrativo da Casa e revisado a cada dois anos.

5 Glossário
Ação de controle – forma de atuação da Secin, concretizada por meio de auditoria (avaliação), 

consultoria (assessoramento), levantamento de auditoria, inspeção, auditoria de gestão, 

126  The IIA, ND 2440: Divulgação dos Resultados: “O executivo chefe de auditoria interna deve comunicar os resultados às 
partes apropriadas”.
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previstas em lei e normativos aplicáveis.

Accountability – conjunto de procedimentos adotados pelas organizações públicas e pelos 

indivíduos que as integram que evidenciam sua responsabilidade por decisões tomadas e 

ações implementadas, incluindo a salvaguarda de recursos públicos, a imparcialidade e o 

desempenho das organizações.127

Adição de valor (agregar valor) – o valor é fornecido ao se aumentar as oportunidades de 

se atingir os objetivos organizacionais, identificando melhoria operacional ou reduzindo a 

exposição a riscos por meio de serviços tanto de avaliação (assurance) quanto de consultoria.

Alta administração – conjunto de responsáveis que detêm poder de decisão e de veto sobre a gestão, 

a alocação de recursos e a orientação estratégica. Em última instância, são os responsáveis pelo 

desempenho organizacional e pelo alcance dos objetivos nos níveis estratégico, tático e operacional.

Apetite de risco – nível de risco que uma organização está disposta a aceitar.

Auditoria de gestão – ação de controle que objetiva emitir relatório de avaliação sobre a 

gestão da Casa nos termos do processo de contas do Tribunal de Contas da União (TCU). 

Também busca certificar a regularidade de contas, verificar a execução de contratos, 

convênios, acordos ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e a guarda ou 

administração de valores e outros bens da União ou a ela confiados.

Autenticidade – atributos que permitem atestar a proveniência, a veracidade e a 

fidedignidade dos conteúdos informacionais.128

Confiabilidade – grau de fidelidade de uma informação em relação ao original; capacidade de uma 

unidade administrativa desempenhar de modo adequado as competências que lhe são atribuídas.

Confidencialidade – qualidade de grau de sigilo, atribuído pela autoridade competente, a 

dado, informação ou documento.129

127  BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, art. 2º, inciso II.
128  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 47, de 2012, art. 3º, inciso II.
129   CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 47, de 2012, art. 3º, inciso IV.
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Confirmações externas (circularização) – declaração formal e imparcial de pessoas 

independentes à instituição para verificar determinado ato ou fato administrativo ligado ao 

objeto em exame.130

Controles-chave – conjunto de controles que auxiliam na redução de risco a um nível 

tolerável, considerado o perfil de risco da gestão.

Controles internos da gestão – conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, 

rotinas de sistemas informatizados, conferência e trâmites de documentos e informações, 

entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores 

das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na 

consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais sejam alcançados:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações (processos 

de trabalho);

b) cumprimento das obrigações de accountability;

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

O estabelecimento de controles internos no âmbito da gestão pública visa essencialmente a 

aumentar a probabilidade de que os objetivos e metas estabelecidos sejam alcançados, de 

forma eficaz, eficiente, efetiva e econômica.131

Integridade – qualidade ou estado de possuir princípios morais elevados; retidão, honestidade 

e sinceridade, o desejo de fazer aquilo que é certo, professar e viver de acordo com um 

conjunto de valores e expectativas.132 Qualidade da informação que se encontra completa e 

130   LIMA; CASTRO. Fundamentos da auditoria governamental e empresarial: com modelos de documentos e pareceres 
utilizados. Atlas: São Paulo, 2003. p. 35.

131   BRASIL. Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 1, de 10 de maio de 2016, art. 2º, inciso V.
132   COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Internal control: Integrated framework. 

COSO ICIF, 2013, p. 146.
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Oque não sofreu nenhum tipo de dano ou alteração não autorizada ou não documentada, seja 

na origem, no trâmite ou na destinação.133

Limitações inerentes dos sistemas de controles internos da gestão – referem-se às 

condições prévias do controle interno, a eventos externos e fora do controle da entidade, a 

limites do julgamento humano, à realidade de que falhas podem ocorrer e à possibilidade de a 

administração cometer erros intencionais ou não.134

Maturidade do processo135 – define o nível em que a unidade ou organização se encontra 

diante de determinado processo.

Os seis níveis estruturados de maturidade são os seguintes:

a) nível 0 ou de desconhecimento do processo: inexiste conhecimento sobre a 

existência de um processo de trabalho;

b) nível 1 ou de conhecimento do processo: enfoques iniciais ao processo. A cada 

realização, utiliza-se uma abordagem distinta e não documentada;

c) nível 2 ou de processo repetível: não há evidências de formalização nem de 

capacitação, mas o processo é desempenhado de maneira uniforme;

d) nível 3 ou de processo definido: procedimentos estão padronizados, documentados e 

são comunicados;

e) nível 4 ou de processo gerenciado: a gerência monitora e gerencia o desempenho 

do processo. Boas práticas são incentivadas. Automação é implementada, quando 

oportuna ou conveniente;

f) nível 5 ou de processo otimizado: há um contínuo aprimoramento do processo. 

A maturidade é comparada com outras organizações, quando melhorias são 

testadas e implementadas, obedecendo a critérios claros, aumentando-se a 

qualidade e a eficiência.

133   CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 47, de 2012, art. 3º, inciso XII.
134   COSO ICIF, 2013, p. 146.
135   Adaptado de Modelo de Maturidade no Gerenciamento de Portfólio, Programas e Projeto (P3M3®) e de CMMI Institute.
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Nível de confiança – probabilidade de que determinado valor obtido a partir de uma amostra 

reflita o valor presente na respectiva população (p. ex., a média). 

Nível de risco – magnitude expressada pelo produto entre probabilidade e impacto do risco.

Nível estratégico – é responsável por avaliar, direcionar e monitorar, internamente, o órgão ou a 

entidade. A autoridade máxima da organização e a alta administração são os agentes públicos 

que, tipicamente, atuam nessa estrutura. De forma geral, enquanto a auto ridade máxima é 

a principal responsável pela gestão da organização, os dirigentes superiores (gestores de 

nível estratégico e administradores executivos diretamente ligados à autoridade máxima) são 

responsáveis por estabelecer políticas e objetivos e prover direcionamento para a organização.

Nível operacional – é responsável pela execução de processos de trabalho finalísticos e de 

apoio. Os gerentes, membros da organização que ocupam cargos ou funções a partir do nível 

operacional (p. ex. diretores de coordenação, gerentes, supervisores, chefes de serviços, 

chefes de núcleos), são os servidores que, tipicamente, atuam nessa estrutura.

Nível tático – é responsável por coordenar a gestão operacional em áreas específicas. 

Os dirigentes que integram o nível tático da organização (p. ex. Diretores de Centros e de 

Departamentos) são os servidores que, tipicamente, atuam nessa estrutura.

Parecer conclusivo – é o meio pelo qual o auditor expressa sua opinião sobre determinado 

tema, assumindo a responsabilidade pelas informações apresentadas. Aplica-se à análise de 

atos de pessoal e às tomadas de contas especiais.

Partes interessadas – também chamados stakeholders, são as pessoas ou instituições que são 

afetadas pela entidade, tais como servidores, clientes, fornecedores e a sociedade em geral.

Perfil de risco – descrição de um conjunto de riscos, a partir da probabilidade e do impacto de 

cada um deles. Uma vez levantados os riscos da entidade, tem-se seu perfil de riscos global.

Processos auditáveis – são os processos de trabalho, de apoio ou finalísticos, passíveis de 

serem objetos das ações de controle.

Risco de controle – risco de um erro ou classificação indevida não ser evitada nem detectada, 

gerando conclusões incorretas sobre os controles analisados.
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ORisco de detecção – risco de que o auditor não detecte um erro ou classificação indevida, 

gerando conclusões incorretas sobre os controles analisados.

Risco inerente – risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações 

gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto.

Risco relevante – risco de impacto significativo sobre os objetivos dos processos de trabalho.

Roteiro de auditoria – processo modelado por meio do qual são explicitadas as atividades a 

serem seguidas, e os responsáveis, nessa ação de controle.

Salvaguarda – resguardo de um perigo; proteção, segurança, seguro, cautela.

Segregação de funções – controle que previne que os indivíduos executem funções 

incompatíveis de autorização, aprovação, execução, controle e registro de operações, a fim 

de reduzir o risco de ocorrerem erros, desperdícios ou fraudes, de maneira que o trabalho de 

uma pessoa ou unidade seja verificado por outra, inteiramente independente da primeira.

Segurança da informação – preservação da confidencialidade, integridade, disponibilidade e 

autenticidade da informação.136

Segurança razoável – é o conceito de que o controle interno da gestão, independentemente 

de quão bem desenhado e operado seja, não pode garantir de forma absoluta que os objetivos 

de uma entidade serão realizados. Isso se dá em razão das limitações inerentes a todos os 

sistemas de controle interno da gestão.137

Supervisão – consiste em alocação, revisão, aprovação, orientação e capacitação, tendo por 

finalidade assegurar que os objetivos dos controles internos da gestão sejam atingidos.

136  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 47, de 2012, art. 3º, inciso XV.
137  COSO ICIF, 2013, p. 145.
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OApêndice A – Código de Ética da Secin

Introdução
Código de ética profissional é um documento que estabelece os princípios e valores 

(regras de conduta) que devem pautar os trabalhos desenvolvidos por determinados 

profissionais, com o objetivo de realizar a missão, a visão e os valores de uma entidade, e 

possui as seguintes características:

 ▪ detalha valores, princípios e comportamentos esperados dos profissionais;

 ▪ define tratamento de conflito de interesses;

 ▪ estabelece a obrigatoriedade de manifestação e registro, de forma explícita e 

transparente, de aspectos que possam conduzir a conflito de interesses;

 ▪ proíbe o recebimento de benefícios que possam, de forma efetiva ou potencial, 

influenciar o resultado dos trabalhos desenvolvidos.

O presente código de ética trata das diretrizes éticas dos servidores da Secretaria de Controle 

Interno da Câmara dos Deputados – Secin. Considera, portanto, princípios e valores aplicáveis aos 

servidores públicos em geral, bem como aqueles exigíveis para o exercício da função de auditoria 

interna,138 aqui entendida como a execução das ações de controle de competência da Secin.139

Os servidores no exercício da função de auditoria interna são denominados auditores;140 

os gestores responsáveis pelo objeto das ações de controle, auditados. 

138  The IIA. Estrutura Internacional de Práticas Profissionais: “atividade independente e objetiva de avaliação (assurance) e 
de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização; auxilia uma organização 
a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a 
eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança”. 2013.

139  As ações de controle são definidas pelo Estatuto da Secin, consistindo em trabalhos de auditoria e de consultoria.
140  O termo “auditor” abrange, dentro das respectivas competências, todos os servidores que participam da execução das 

ações de controle sob responsabilidade da Secin.
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Por conta dessa função, a conduta dos servidores da Secin deve ser e parecer irrepreensível 

em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Qualquer deficiência na conduta 

profissional ou pessoal prejudica a imagem de integridade dos servidores e a legitimidade 

das ações de controle que realizam, podendo suscitar dúvidas quanto à confiabilidade e à 

competência profissional da Secin e, em última análise, da própria Câmara dos Deputados.

Nesse sentido, é fundamental que a Secin seja referência de credibilidade e confiança para 

a Câmara dos Deputados, o controle externo e a sociedade. Os servidores da Secretaria 

suscitam essa credibilidade e confiança por meio da adoção de código de ética e da aplicação 

prática de condutas baseadas nos princípios de integridade, independência, objetividade, 

zelo	profissional,	confidencialidade	e	competência, todos devidamente estabelecidos e 

caracterizados neste Código.

Objetivos
Este código tem por objetivo apoiar a implementação e incentivar o cumprimento de padrões 

e procedimentos éticos e profissionais para a efetiva consecução da missão da Secin, o 

alcance de sua visão de futuro e a consolidação de seus valores, pretendendo:

a) explicitar os princípios e normas éticos que devem reger a conduta dos servidores da 

Secin da Câmara dos Deputados, visando a conferir integridade e lisura às ações de 

controle desempenhadas no exercício de suas competências;

b) contribuir para transformar a missão, a visão e os valores da Secin em atitudes, 

comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais orientados por 

elevados padrões de conduta ético-profissional;

c) reduzir a subjetividade de interpretações pessoais sobre princípios e normas éticos 

adotados na Secin, facilitando a compatibilização dos valores individuais de cada 

servidor com os valores da Secretaria;

d) assegurar aos servidores e à Secin a preservação de sua imagem e reputação, 

quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas; e
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Oe) estabelecer regras básicas sobre conflito de interesses e restrições às atividades 

profissionais prévias, posteriores e concomitantes ao exercício da função de 

auditoria interna.

Este código se fundamenta nos princípios e condutas adotados pela principal entidade 

representativa da profissão de auditoria interna no mundo, The Institute of Internal Auditors (IIA), 

naqueles adotados pelas Entidades de Fiscalização Superior – EFS, sobretudo pelo Tribunal de 

Contas da União, bem como na Política de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados.141

Princípios e condutas
Os princípios que orientam as diretrizes da função de auditoria interna recebem as seguintes 

definições e implicam regras de conduta aos servidores que a exercem.

Integridade

A integridade dos auditores estabelece crédito e fornece a base para a confiabilidade 

atribuída pelos auditados às ações de controle.

Desse modo, a integridade constitui o valor central do código de ética. Os auditores são 

obrigados a cumprir normas superiores de conduta, como, por exemplo, honradez e 

imparcialidade durante seu trabalho e em suas relações com os auditados. Para preservar 

a confiança, a conduta dos auditores deve ser irrepreensível e estar, sobretudo, acima de 

qualquer suspeita.

A integridade pode ser medida em função do que é correto e justo. Exige-se que os auditores 

cumpram as normas de auditoria e de ética. A integridade também exige que os auditores 

cumpram os princípios de objetividade e independência, tenham uma conduta profissional 

impecável, tomem decisões de acordo com o interesse público e apliquem critérios de 

honradez absoluta na realização de seu trabalho e no emprego dos recursos de sua unidade.

141  CÂMARA DOS DEPUTADOS. Ato da Mesa nº 76, de 2013, que “Institui a Política de Recursos Humanos da Câmara dos Deputados”.
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Regras de conduta

Os auditores devem:

a) abster-se de utilizar seu cargo ou função com propósitos pessoais;

b) abster-se de, conscientemente, tomar parte de qualquer atividade ilegal ou se envolver 

em atos impróprios para a função de auditoria interna ou para a Câmara dos Deputados;

c) evitar relações que impliquem risco de corrupção ou suscitem dúvidas sobre sua 

objetividade e independência;

d) executar seus trabalhos com honestidade, diligência e responsabilidade;

e) facilitar a fiscalização de todos os seus atos ou serviços por quem de direito, 

prestando toda colaboração ao seu alcance;

f) observar a lei e divulgar informações exigidas por ela e pela profissão;

g) respeitar e contribuir para os objetivos legítimos e éticos da Câmara dos Deputados.

Independência

É indispensável que os auditores tenham independência em relação às unidades que auditam 

e a outros grupos de interesse externo. Devem atuar de forma a aumentar sua independência, 

ou para que esta não seja diminuída sob nenhum ponto de vista. As ações de controle não 

devem ser afetadas por interesses pessoais ou externos.

Logo, é essencial que os auditores não apenas sejam independentes, mas também o pareçam.

Conflito	de	interesses

Conflito de interesses é toda situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e 

privados que possa comprometer o benefício coletivo ou influenciar, de maneira imprópria, 

o desempenho da função pública em geral ou da função de auditoria interna em particular. 

O conflito de interesses existe mesmo em situações que não resultem em atos antiéticos ou 

impróprios, mas que possam criar uma aparência de impropriedade que abale a confiança no 

auditor ou na função de auditoria interna.
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OOs auditores podem prestar serviços de consultoria aos auditados, conforme estabelecido no 

Estatuto da Secin, desde que deles não resultem conflitos de interesses. 

Neutralidade política

É essencial manter a neutralidade política – tanto a real como a percebida. Para tanto, os 

auditores devem ser independentes em relação a influências políticas, a fim de desempenhar 

com imparcialidade suas responsabilidades.

Quando os auditores se dedicarem a atividades políticas, devem estar cientes de como essa 

dedicação pode afetar – ou parecer afetar – a capacidade de desempenhar as obrigações 

profissionais com imparcialidade.

Regras de conduta

Os auditores devem:

a) abster-se de avaliar atividades específicas pelas quais tenham sido responsáveis 

anteriormente;

b) abster-se de participar de qualquer atividade ou relacionamento que possa prejudicar, 

efetiva ou presumidamente, sua avaliação imparcial, autônoma e independente ou que 

possa estar em conflito com os interesses da Câmara dos Deputados;

c) assegurar que serviços de consultoria não incluam responsabilidades ou poder de 

gestão, que são atribuições exclusivas dos gestores;

d) manter neutralidade – real e percebida – no exercício profissional, conservando 

independência em relação a preconceitos, influências ou tendências pessoais, 

político-partidárias, religiosas, ideológicas, financeiras;

e) recusar quaisquer presentes, gratificações ou benefícios que possam ser 

interpretados como tentativas de influir sobre a independência, a integridade ou que 

possam prejudicar, efetiva ou presumidamente, o julgamento profissional; e
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f) resistir a pressões de superiores hierárquicos, contratantes, interessados e 

outros que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas, em 

decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las.

Objetividade

A função de auditoria interna exige dos auditores o mais alto grau de objetividade profissional 

na coleta, análise e comunicação de informações sobre a atividade ou processo examinado 

e requer uma avaliação equilibrada e imparcial de todas as circunstâncias relevantes na 

formulação do julgamento profissional do auditor.

Assim, objetividade e imparcialidade são requisitos de todo trabalho efetuado pelos auditores 

e, em particular, em seus relatórios, que deverão ser exatos e objetivos e conter conclusões 

baseadas exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas de 

auditoria aplicáveis. 

Regras de conduta

Os auditores devem:

a) conhecer e cumprir as normas e as boas práticas formalmente descritas e 

recomendadas pela Secin, visando a desempenhar suas responsabilidades com 

competência e obter elevados níveis de profissionalismo na realização dos trabalhos;

b) abster-se de fazer recomendações ou apresentar sugestões sobre assunto 

administrativo interno da unidade auditada, durante os trabalhos de campo;

c) adotar atitudes e procedimentos objetivos e imparciais, em particular nas 

instruções e relatórios, que deverão ser tecnicamente fundamentados, baseados 

exclusivamente nas evidências obtidas e organizadas de acordo com as normas da 

Secretaria de Controle Interno;

d) considerar, de modo imparcial, em seus pareceres e relatórios, as informações 

fornecidas pelas unidades auditadas ou por terceiros, bem como as justificativas e 

esclarecimentos apresentados pelos auditados;
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Oe) divulgar, observando os critérios de classificação da informação, todos os fatos 

materiais de seu conhecimento que, caso não sejam divulgados, possam distorcer 

suas avaliações;

f) evitar assumir posição de intransigência perante a chefia ou colegas de trabalho, 

respeitando posicionamentos ou ideias divergentes;

g) evitar imprimir caráter inquisitorial às indagações formuladas aos auditados; 

h) Manter atitude de independência em relação ao auditado, evitando postura de 

superioridade, inferioridade ou preconceito; e

i) manter-se neutros em relação às afirmações feitas pelos auditados no decorrer de 

trabalhos, salvo para esclarecer dúvidas sobre as competências da Secin e as normas 

pertinentes às ações de controle.

Zelo	profissional

O zelo profissional exige a aplicação dos cuidados e das habilidades esperados de um auditor 

razoavelmente prudente e competente, em face da complexidade do trabalho que executa.

Agir com zelo profissional demanda razoável prudência e competência, porém não implica 

infalibilidade ou desempenho extraordinário do auditor. Desse modo, os auditores não 

podem oferecer certeza de que não existam ou de que tenham sido apontadas todas as 

desconformidades ou irregularidades nos objetos auditados. 

Regras de conduta

Os auditores devem:

a) conduzir exames e verificações até uma extensão razoável, em razão da 

complexidade, da materialidade e da importância do objeto auditado, dos objetivos do 

trabalho e dos recursos disponíveis;

b) considerar a adequação e a eficácia dos processos de governança, gerenciamento de 

riscos e controles da Câmara dos Deputados;
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c) considerar, sempre, a possibilidade de irregularidades materiais ou de não 

conformidades ao assumir um trabalho de auditoria;

d) estar alertas para a possibilidade de riscos significativos de fraude, transgressões 

intencionais, erros e omissões, ineficácia e conflitos de interesses, assim como 

às condições e às atividades nas quais irregularidades têm maior probabilidade de 

ocorrer e que poderiam afetar os objetivos, as operações ou os recursos da Câmara 

dos Deputados; e

e) identificar controles inadequados e recomendar melhorias para promover a 

conformidade com procedimentos e práticas aceitáveis, sempre considerando a 

relação entre o custo e o benefício da recomendação.

Confidencialidade

Os auditores respeitam o valor e a propriedade das informações que recebem e não as 

divulgam sem autorização apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional.

Em virtude disso, os auditores devem manter a privacidade e a confidencialidade das 

informações obtidas em razão de suas atividades, salvo se a divulgação for exigida por 

autoridade competente. Tais informações não devem ser utilizadas em benefício pessoal nem 

fornecidas a destinatários inadequados.

Regras de conduta

Os auditores devem:

a) abster-se de utilizar informações para obter vantagem pessoal ou usá-las de maneira 

a contrariar a lei ou os objetivos legítimos e éticos da Câmara dos Deputados;

b) manter a necessária cautela no manuseio de papéis de trabalho, documentos e 

dados extraídos de sistemas informatizados, exibição, gravação e transmissão de 

dados em meios eletrônicos, observando as políticas de segurança da informação 

estabelecidas pela Câmara dos Deputados; 
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trabalhos;

d) manter sob sigilo dados e informações de natureza confidencial obtidos no exercício de 

suas atividades ou, ainda, os de natureza pessoal, conforme definidos pela Lei n. 12.527, 

de 2011, aos quais tenham acesso em decorrência do exercício profissional, informando 

à chefia imediata ou à autoridade responsável quando tomarem conhecimento de que 

assuntos sigilosos foram ou venham a ser revelados; e

e) ser prudentes no uso e proteção das informações obtidas no curso de suas funções.

Competência

Os auditores têm obrigação de atuar sempre de maneira profissional e de manter altos 

níveis de profissionalismo na realização de seu trabalho, com o objetivo de desempenhar 

suas responsabilidades de maneira competente e imparcial, abstendo-se de desenvolver 

trabalhos para os quais não possuam a competência profissional necessária.

Os trabalhos devem observar métodos e práticas da mais alta qualidade. Sobretudo na 

execução de auditorias e na emissão de relatórios, os auditores têm a obrigação de aderir aos 

princípios básicos e às normas de auditoria aplicáveis.

Para tanto, os auditores devem conhecer e cumprir as normas, as políticas, os procedimentos 

e as práticas aplicáveis, assim como devem compreender, de maneira adequada, os 

princípios e normas constitucionais, legais e institucionais que regem o funcionamento das 

unidades auditadas.

Dessa maneira, os auditores têm sempre a obrigação de atualizar e aperfeiçoar os 

conhecimentos, as habilidades e as atitudes requeridas para o desempenho de suas 

responsabilidades profissionais.
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Regras de conduta

Os auditores devem:

a) comprometer-se somente com serviços para os quais possuam os necessários 

conhecimentos, habilidades e experiência;

b) disseminar, no ambiente de trabalho, informações e conhecimentos obtidos em razão 

de treinamentos ou de exercício profissional que possam contribuir para a eficiência 

dos trabalhos realizados pelos demais servidores;

c) empenhar-se no desenvolvimento profissional, mantendo-se atualizados quanto a 

novos métodos, técnicas e normas de trabalho aplicáveis à área de atuação;

d) executar os serviços de auditoria interna em conformidade com as normas 

estabelecidas pela Secretaria de Controle Interno; e

e) melhorar continuamente sua proficiência, a eficácia e a qualidade de seus serviços.
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Apêndice B – A técnica dos “cinco porquês” 
A técnica dos “cinco porquês” é uma ferramenta simples para a resolução de problemas 

baseada na busca da causa-raiz. Ela consiste em não se contentar com a primeira resposta 

para determinada questão e indagar a razão de algo ter acontecido até que não haja mais 

perguntas a se fazer.

A título de exemplo da técnica dos “cinco porquês”, apresenta-se a seguinte situação: 

A luz indicativa de aumento de temperatura no carro acendeu.

1. Por que a luz acendeu?

R: Porque o motor esquentou.

2. Por que o motor esquentou?

R: Porque havia pouca água no radiador.

3. Por que havia pouca água no radiador?

R: Porque a água pode ter vazado para algum lugar.

4. Por que a água pode ter vazado?

R: Porque havia uma pequena trinca no radiador que permitia o vazamento.

5. Por que havia essa trinca?

R: Porque há uma semana uma pequena pedra se soltou do asfalto e danificou a proteção 

do radiador.

Medida corretiva: substituir o radiador e arrumar/reforçar a proteção frontal.

Conclusão: a causa determinante foi a falta de verificação de possíveis rachaduras no 

radiador após a pedra tê-lo atingido.

Em uma auditoria, caso a recomendação do auditor busque o saneamento de qualquer outra 

situação que não seja a causa-raiz ou determinante, haverá possibilidade de permanência do 

problema apresentado.
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Recomenda-se que o auditor reforce seu julgamento profissional respondendo às seguintes 

questões:

Quais evidências tenho de que essa causa existe? (É concreta? É mensurável?)

Quais	evidências	tenho	de	que	essa	causa	levará	ao	problema	identificado?	(Ou	estou	

apenas	fazendo	suposições?)

Quais evidências tenho de que essa é a principal causa que verdadeiramente leva à 

ocorrência	verificada?	

Algo	mais	deve	ocorrer	junto	a	essa	causa	para	que	a	ocorrência	se	verifique?	(Auxilia	

esclarecer	se	o	problema	não	vem	de	uma	combinação	de	fatores)

Há outras técnicas de análise estruturada das causas determinantes: 

Análise	do	modo	e	efeito	de	falhas	(NBR/ABNT	31010/2012	–	B.13)

Análise	de	“árvore	de	falhas”	(NBR/ABNT	31010/2012	–	B.14)

Análise de “árvore de eventos” (NBR/ABNT 31010/2012 – B.15)

Análise	de	causa	e	efeito	(NBR/ABNT	31010/2012	–	B.17)
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