


"Auditoria: uma Estratégia”

• OBJETIVOS:

• DIVULGAR A PESQUISA “Desenvolvendo o Plano Estratégico de
Auditoria Interna, com base na Estrutura Internacional de Práticas
Profissionais do IIA”

• Elaborar Carta de Intenções efetivas derivadas das percepções colhidas
de forma metodológica junto às unidades de auditoria interna,
dirigentes e auditores internos;

• Disponibilização dos resultados às EFS (TCU, CNJ e CSJT)

Mário Luís Krüger



Porque a Estratégia é importante para

a Auditoria Interna?

Estratégia ... é tudo onde se coloca propósito, algum significado,
com possibilidade e expectativa de adicionar valor, válido ao
contexto e em harmonia com o ambiente em que inserido e
representado.

Na estratégia, o real significado das coisas deve estar presente; ou
presente deve estar o relato fiel das experiências vivenciadas por si
ou por outrem; não devem estar presentes tendências com vieses,
nem deturpações, sejam deliberadas ou mesmo ingênuas!
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AGRADECIMENTOS



INTRODUÇÃO 

Observação atenta do cenário:

Primeira dimensão p/ intervir;

Qual é a história que nos é contada; 

Qual é a história que vivenciamos; 

Qual a história que queremos construir?

Permanente desafio / saga / resiliência / resistência / 
antifragilidade

Mito de Sísifo  



CONTEXTO E INSPIRAÇÃO

A pesquisa foi precedida e se inspirou no 

diagnóstico feito pelas amigas Valéria (TJRS) e 

Hânya (TRE-RN)

Esse diagnóstico, inclusive, foi utilizado e 

mencionado pelo TCU em Acórdão de conclusão 

de levantamento importante e essencial para alavancar 

a compreensão sobre a atividade de auditoria interna.

Comentários gerais: Unidades podem melhorar seus normativos internos e 
metodologias; 

Principais oportunidades de melhoria: 

* Explorar o uso das ferramentas dos planejamentos estratégico, tático e operacional 
na unidade; 

* Uniformizar nomenclaturas, materiais utilizados e disponibilizados; Retomada pelo 
CNJ do Estatuto da Atividade de Auditoria Interna; Aproximação com os gestores, 
preservando a independência; Principais dificuldades: 

* Diferentes estruturas e diferença de conceitos; Trocas constantes de dirigentes das 
auditorias internas; 



ABRANGÊNCIA DA PESQUISA

Lançamento da proposta no V Fórum em BH 

Consulta pelo menti.com; 

Formação inicial de grupo de 9 pessoas 



METODOLOGIA DE PESQUISA

Amostra: 112/114 respostas

Auditores Internos do Poder Judiciário

Disponibilização de questionário SWOT 

Formulário Google Forms 

“Plano Estratégico de Auditoria Interna” 
https://forms.gle/9GXRUNgwm3n4DsKM6 

Questões compostas por opções pré-fornecidas e relacionadas com
o IPPF/IIA referentes a forças, fraquezas, oportunidades e ameaças
identificadas na unidade onde o auditor exerce sua atribuição, bem
como foi disponibilizado campo em aberto para relatar algo não
relacionado (qualitativas e qualitativas, portanto);

Reunidos os dados em planilha (tem-se a intenção em reunir em
BI’s (ideal para compartilhamento para as unidades e para as EFS);

https://forms.gle/9GXRUNgwm3n4DsKM6


RESULTADOS ENCONTRADOS

FORÇAS

Sobre as forças presentes em sua unidade, 

que possam ser consideradas facilitadoras da 

estratégia de auditoria interna, indique abaixo:

2. Respeito e credibilidade fortes do CAE evidenciados junto à 
alta administração 68%

8. Equipe adaptável à mudança e às restrições c/ atitude 
positiva 64%

7. Habilidade, históricos e conhecimento do negócio 
diversificados na equipe 58%



RESULTADOS ENCONTRADOS

FRAQUEZAS

Sobre as fraquezas presentes em sua unidade,

que possam colocar a atividade em uma posição

desfavorável, indique abaixo:

4. Avaliação de riscos não mapeada quanto à estratégia da 
organização; identificação limitada dos riscos emergentes 

81%

25. Ausência de sistema informatizado p/ organizar/otimizar a 
gestão de AI 70%

1. Lacunas de CHA para avaliação e consultoria 
66%



RESULTADOS ENCONTRADOS

OPORTUNIDADES

Sobre as oportunidades presentes em sua unidade, 

que possam aumentar a demanda por mais e melhores 
contribuições e serviços de avaliação e consultoria:

3. Educar as partes interessadas sobre o papel e as capacidades da 
auditoria interna 86%

1. Melhorar a percepção das habilidades, conhecimentos e 
capacidades da equipe 62%

6. Colaborar com outras funções de avaliação/gerenciamento de 
riscos 62%

20. Acesso a sistema informatizado para organizar e otimizar a 
gestão das AI 62%



RESULTADOS ENCONTRADOS

AMEAÇAS

Sobre as ameaças presentes em sua unidade:

9. Redução do quadro de auditores 

sem perspectiva de reposição 68%

Não listadas:

Cultura organizacional desalinhada com a gestão de governança,
riscos e controles internos.

Posicionamento da unidade de auditoria subordinada à Presidência
e não ao Órgão Especial e/ou Tribunal Pleno.

Ausência de estrutura colegiada nos órgãos setoriais (CNJ e/ou
CSJT, por exemplo) que possa contribuir com a evolução (diretrizes,
monitoramento, supervisão) das unidades regionais e locais
distribuídas em cada Tribunal.



ENCAMINHAMENTOS FUTUROS

Processo continuado

Aperfeiçoamento e Melhoria Contínua

Cobranças de atendimento das resoluções; 

Ressignificação de propósito, mas sempre à luz da IPPF/IIA

A multiplicação do conhecimento pelo compartilhamento constante de informações;

Gestão de dados, prospecção de dados, analistas de dados, análises comparativas preditivas 

Avaliação estrutural; GCN/PCN - continuidade do negócio; pandemia; gestão do trabalho! Governança, nesse 
caso, é fundamental e as Audint ‘s como instância interna de apoio à governança da mesma forma deve 
transcender em seu papel, atribuições, parceria e significado!

Sensibilização constante (webinar e videoconferências específicas do CNJ com dirigentes de tribunais - mensagem 
repassada apenas pelo dirigente de auditoria interna ou por meio de ofícios é e tem-se revelado insuficiente e  
não  efetiva;

Ver Pesquisa Internacional do Judiciário em tempos de pandemia https://youtu.be/qwER8hpBK58

O IIA anunciou o lançamento do Quadro de Competência de Auditoria Interna©. Criado para todos os auditores 
internos, em todos os lugares do mundo e em qualquer momento de sua carreira, fornece planos, ferramentas e 
técnicas claras e concisas de desenvolvimento profissional que evoluem com o ambiente de risco atual e o nível 
de carreira. https://bddy.me/3dmM6n4

Participe do Estudo de Avaliação de Competências em Auditoria Interna 2020, do IIA Global (até 26/10/2020)

2020 Competency Framework Survey

Um dos níveis de competências pessoais, entre várias, além da relevância, trata-se da Internal Audit Strategic 
Planning and Management



ENCAMINHAMENTOS FUTUROS

EVOLUÇÃO NORMATIVA NO CURSO DA PESQUISA 

Resoluções CNJ 308 e 309/2020 

(ENTRE O V E VI FÓRUNS – BH 2019 – MT 2020)

(Criação do mandato para o dirigente da unidade de auditoria interna; do
Sistema de Auditoria Interna do Poder Judiciário – SIAUD-Jud; da
Comissão Permanente de Auditoria; e do Comitê de Governança e
Coordenação do SIAUD-Jud;);

Acórdão TCU 1745/2020-P (Processo TC 004.682/2019-0);

Atualização das Decisões Normativas ref. atribuições auditoria interna em
relação à certificação e regularidade das contas durante os Relatos
Integrados de Gestão;

Aprendizado com a experiência e boa prática de desdobramento da
estratégia institucional e a contribuição da unidade de auditoria interna
(João Carlos Valente - TRT24/MS)



ALERTAS E CAUTELAS IMPORTANTES
Auditoria como gestão, mas não gestora dos processos de gestão;
Auditoria como gestora dos processos de auditoria, sejam fiscalização ou consultorias;
“Os auditores internos podem auditar qualquer coisa, mas não TUDO”.
Acórdãos TCU (ref. Levantamentos realizados no Legislativo, Executivo e Judiciário)

SWOT - importância do diagnóstico - Riscos Evidenciados e Constantes /
Risco de Alternância na Continuidade da Atividade / Risco de perda da legitimidade por
fatores externos / aleatórios ou mesmo por comando unilateral personalíssimo;
Os dados coletados, embora tenha ocorrido o lapso temporal, podem e devem ser
aproveitados;

Advento das Resoluções CNJ 308 e 309/2020 - Comissão Permanente de Auditoria CNJ e
Comitê de Governança do Siaud-CNJ, legitimamente constituídos e altamente
representado por líderes engajados, obstinados e de iniciativa comprovada;

A estratégia é constante, dinâmica e pode evoluir e retroceder conforme fatores internos
e externos
Por isso a importância de que as unidades de auditoria interna estabeleçam suas
estratégias, vinculando-as à estratégia institucional e onde se permita aferir de que forma
está contribuindo para o alcance da missão, visão e agregando valor!
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