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CONTROLADORIA- GERAL DA UNIÃO                          
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE  

CGU-REGIONAL/MT  

AUDITORIA 
INTERNA 

Rev. 01  

23/09/2013 

CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO 

CHECK - LIST – ANÁLISE DO DESEMPENHO DAS AUDITORIAS  
INTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA FEDERAL  

Objetivo:  Garantir que os trabalhos de avaliação das auditorias internas das Entidades da Administração Púbica 
Federal sejam executados de forma objetiva, eficiente e padronizados. 

 

OS nº 2013_______________  

UNIDADE:  

 

Resposta desejada = Sim em todos os quesitos. 

Procedimentos Base Legal: Decreto 3.591/2000, IN 
SFC 01/2001 e Jurisprudência do TCU 

S N N/A 

1. Nomeação e exoneração do Auditor-Chefe 

1.1 - A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do 
titular de unidade de auditoria interna foi submetida, pelo 
dirigente máximo da entidade, à aprovação do conselho de 
administração ou órgão equivalente, quando for o caso, e, 
após, à aprovação da Controladoria-Geral da União? 

§ 5° art. 15, do Decreto n° 3.591/2000, 
Seção I, Capítulo X da IN SFC 01/2001, 
Acórdão nº 989/2006-1ª Câmara, 
Acórdão nº 2.047/2006-1ª Câmara, e 
Acórdão nº 1.365/2010-2ª Câmara. 

   

1.2 – O titular da auditoria interna é servidor efetivo, 
com formação condizente às atribuições do cargo? 

Decreto nº 3.591/2000, Acórdão nº 
3.539/2007-2ª Câmara e Acórdão nº 
739/2008-1ª Câmara, e Acórdão nº 
6.639/2009-2ª Câmara. 

   

2. Posição da Auditoria Interna no Organograma 

2.1 – A Auditoria Interna está vinculada ao Conselho de 
Administração ou a órgãos de atribuições equivalentes, e na 
ausência destes, subordinada diretamente ao dirigente 
máximo da entidade? 

§ 3° art. 15, do Decreto n° 3.591/2000, 
Seção I, Capítulo X da IN SFC 01/2001, 
Acórdão TCU nº 577/2010 - Plenário, 
item 9.2.1.1, Acórdão nº 989/2006-1ª 
Câmara, Acórdão nº 1.074/2009-
Plenário, e Acórdão nº 1.022/2013-
Plenário. 

   

2.2 – Nos casos de empresas estatais, as funções de 
Presidente do Conselho de Administração e do Presidente da 
Empresa estão sendo desempenhadas por pessoas distintas, 
conforme previsto no art. 1º, alínea "a", da Resolução 
CGPAR nº 3/2010? 
 

Resolução CGPAR nº 3/2010    

3. Política formalizada na Entidade 

3.1 – As atividades de auditoria interna estão devidamente 
normatizadas, pelo menos quanto aos seguintes aspectos: 
a) posicionamento na organização; b) autoridade da unidade 
de auditoria interna na organização, incluindo:: b.1) 

Acórdão nº 577/2010-Plenário, Acórdão 
nº 1.074/2009-Plenário, e Acórdão nº 
415/2009-2ª Câmara. 
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autorização para acesso irrestrito a registros, pessoal, 
informações e propriedades físicas relevantes para executar 
suas auditorias; b.2) obrigatoriedade de os departamentos da 
organização apresentarem as informações solicitadas, de 
forma tempestiva e completa; b.3) possibilidade de 
obter apoio necessário dos servidores das unidades 
submetidas a auditoria e 
de assistência de especialistas e profissionais, de dentro e de 
fora da organização, quando considerado necessário; c) 
âmbito de atuação das atividades de auditoria interna, 
inclusive quanto à realização de trabalhos 
de avaliação de sistemas de controles internos; d) natureza 
de eventuais trabalhos de consultoria interna prestados à 
organização; e) participação dos auditores internos em 
atividades que possam caracterizar cogestão e, por isso, 
prejudicar a independência dos trabalhos de auditoria; f) 
estabelecimento e regras de 
objetividade e confidencialidade exigidas dos auditores 
internos no desempenho de suas funções. 

Obs.: Não é necessário que haja um regulamento específico 
para o órgão/unidade de controle interno, mas disposições 
normativas – que podem constar do próprio 
estatuto/regulamento da organização – que assegurem os 
requisitos de independência e qualidade da unidade. 
 
4. Estrutura Administrativa 

4.1 – A auditoria interna dispõe de adequada estrutura de 
recursos materiais, humanos e tecnológicos necessários ao 
desempenho de suas atribuições funcionais (julgamento 
profissional)? 

Obs.: Existe a excepcionalidade prevista no parágrafo único 
do art. 14 do Decreto nº 3.591/200, nos casos em que a 
demanda não justificar a estruturação de uma unidade de 
auditoria interna, situação em que deverá constar do ato de 
regulamentação da entidade o desempenho dessa atividade 
por auditor interno. 

Art. 14 do Decreto nº 3.591/2000, Seção 
I, Capítulo X da IN SFC 01/2001, 
Acórdão nº 1.151/2005 – 2ª Câmara, 
2.133/2005 – 2ª Câmara, Acórdão nº 
947/2006-TCU-1ª Câmara, Acórdão nº 
1.069/2006-1ª Câmara, Acórdão nº 
1.687/2006-1ª Câmara, Acórdão nº 
3.697/2007-1ª Câmara, Acórdão nº 
996/2008-1ª Câmara, Acórdão nº 
2.175/2009-2ª Câmara, Acórdão nº 
5.014/2010-2ª Câmara, Acórdão nº 
2.282/2011-2ª Câmara, e Acórdão nº 
749/2013-Plenário. 

   

5. Execução, Relatório e Monitoramento. 

5.1 - É adotado método de seleção amostral (estatístico ou 
não estatístico) na determinação da amostra a ser verificada 
nos trabalhos?  (Identificar o método adotado). 

IN/SFC nº 01/2001.    

5.2 – A unidade de auditoria interna dispõe de manuais 
internos de procedimentos a serem utilizados quando da 
realização dos exames? 

Acórdão nº 497/2012-2ª Câmara    

5.3 – Os servidores da auditoria interna têm observado o 
princípio de segregação de função e independência dos 
trabalhos, abstendo-se de desenvolver atividades típicas de 
gestão? 

IN/SFC nº 1/2001, seção VIII, item 3,  
Acórdão nº 578/2010-Plenário, Acórdão 
nº 2.109/2008-2ª Câmara, Acórdão 
nº 2.123/2013-2ª Câmara, e Acórdão nº 
1.022/2013-Plenário. 
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5.4 – Os achados de auditoria estão bem descritos e com 
informações necessárias para compreensão do fato, 
apresentando a fundamentação legal, norma ou regulamento 
infringido? 

Acórdão nº 692/2006-2ª Câmara, 
Acórdão nº 1.229/2009-2ª Câmara, e 
Acórdão nº 367/2010-2ª Câmara. 

   

5.5 – Os relatórios de auditoria interna têm sido 
encaminhados à CGU no prazo de 60 (sessenta) dias após o 
término dos trabalhos? 

Art. 8º da IN/CGU 07/2006 e Acórdão nº 
3.118/2008-2ª Câmara. 

   

5.6 – A Unidade de auditoria interna mantém 
acompanhamento sistemático do atendimento de suas recom
endações, inclusive aquelas emanadas pelos órgãos de 
controle (TCU e CGU), por parte das Unidades Gestoras que 
integram a Entidade? 

 

Acórdão nº 832/2009-2ª Câmara, 
Acórdão nº 5.090/2012-2ª Câmara, e 
Acórdão nº 3.534/2013-1ª Câmara. 

   

5.7 - A direção superior apoia e respalda os apontamentos da 
auditoria interna e dos demais órgãos de controle (TCU e 
CGU), exigindo que os responsáveis tomem as medidas 
necessárias para o cumprimento das 
recomendações/determinações? 

IN/SFC nº 01/2001    

6. Organização de Papéis de Trabalho 

8.1 – Os trabalhos realizados pela Unidade de auditoria 
interna estão mantidos em ordem cronológica e em arquivos 
permanente, inclusive eletrônicos? 

Acórdão nº 5.668/2010-2ª Câmara.    

7. Política de capacitação 

9.1 – Existe uma política permanente da Entidade para 
capacitação dos responsáveis pela atividade 
de auditoria interna, buscando melhores condições para o 
desempenho de suas funções? 

Acórdão nº 2.960/2006-1ª Câmara, 
Acórdão nº 3.056/2009-2ª Câmara, 
Acórdão nº 3.569/2010-2ª Câmara, 
Acórdão nº 749/2013-Plenário, Acórdão 
nº 1.159/2013-Plenário, e Acórdão nº 
1.162/2013-Plenário. 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cuiabá-MT, ____/____/2013 

Servidor responsável pela análise (nome e assinatura) 
 
 
 

 
 


