
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 02/2011 
 
Versão: 02  

Publicação: DJE nº..... em __/__/__ 

Unidade Responsável: Coordenadoria de Controle Interno - CCI 

I – FINALIDADE 

 Estabelecer e divulgar os enfoques de atuação, e orientar procedimentos 
para a realização de auditorias internas, inspeções administrativas e 
fiscalizações no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

II – ABRANGÊNCIA 

 Abrange a Coordenadoria de Controle Interno – CCI, como unidade 
executora das atividades de auditoria interna, inspeções administrativas e 
fiscalizações e todas as unidades da estrutura organizacional do Poder 
Judiciário, que ficam sujeitas às auditorias internas, além das serventias 
judiciais e extrajudiciais.  

III – CONCEITOS 

1. Amostragem 

 Processo pelo qual se obtêm informações sobre o todo, e seleciona-se 
apenas uma parte dele. O método de amostragem é aplicado como forma de 
viabilizar a realização de ações da unidade de auditoria, em situações nas 
quais o objeto alvo da ação se apresenta em grandes quantidades ou se 
distribui de maneira pulverizada. O auditor, ao recorrer a uma amostra, deverá 
observar uma parcela da população, sem perda das características essenciais. 

2. Auditoria Interna 

Procedimento de avaliação independente do funcionamento do Sistema 
de Controle Interno do Poder Judiciário, com o fim de medir e avaliar a sua 
eficiência e efetividade. É um elemento de controle que mede e avalia os 
controles adotados nos diversos sistemas administrativos, pelos seus órgãos 
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centrais e setoriais, caracterizando-se mais como uma ação preventiva do que 
fiscalizadora.    

Inclui a análise e verificação, junto às unidades abrangidas pelas 
atividades de auditoria interna, dos atos e registros contábeis, orçamentários, 
financeiros, operacionais e patrimoniais; baseada nos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, legitimidade, economicidade, 
eficiência e eficácia. (Artigo 37 da Constituição Federal) 

3. Auditoria  

Exame sistemático, aprofundado e independente para avaliação da 
integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos de 
trabalho, sistemas de informações e controles internos administrativos. 

4. Inspeção Administrativa 

Técnica de prevenção e controle utilizada para suprir omissões e 
lacunas de informações, esclarecer dúvidas ou apurar denúncias quanto à 
legalidade e à legitimidade de fatos e atos praticados por agentes responsáveis 
no âmbito das unidades jurisdicionadas ao Conselho Nacional de Justiça. 

5. Fiscalização 

Técnica de controle utilizada para comprovar se o objeto dos programas 
institucionais existe, corresponde às especificações estabelecidas, atende às 
necessidades para as quais foi definido e atende à legislação, guarda 
coerência com as condições e características pretendidas e se os mecanismos 
de controle administrativo são eficientes e permitem a avaliação dos 
resultados. 

6.  Auditoria Contábil 

O objetivo é certificar se os registros contábeis foram efetuados de 
acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, com a legislação e 
se as demonstrações originárias refletem adequadamente a situação 
econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período administrativo 
examinado e as demais situações apresentadas. 

7. Auditoria Operacional  

O objetivo é avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 
relacionados ao processo operacional ou parte dele, com a finalidade de 
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certificar a efetividade e oportunidade dos controles internos e apontar 
soluções alternativas para a melhoria do desempenho operacional. Sua 
abordagem é de apoio e procura auxiliar a administração na gerência e nos 
resultados por meio de recomendações que visem aprimorar procedimentos e 
controles 

8.  Auditoria de Gestão  

 O objetivo é emitir opinião com vistas a certificar a regularidade das 
contas, verificando a execução de contratos, convênios, acordos ou ajustes, 
governança de TI, riscos, resultados, bem como a probidade na aplicação dos 
recursos públicos e na guarda ou administração de valores e outros bens do 
Tribunal ou Conselho ou a eles confiados, compreendendo os seguintes 
aspectos a serem observados: 

a) documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos; 

b) existência física de bens e outros valores; 

c) eficiência dos sistemas de controles internos administrativo e contábil; e 

d) cumprimento da legislação e normativos. 

9. Auditoria em Tecnologia da Informação  

Trabalho de auditoria voltado a aferir a confiabilidade dos sistemas 
informatizados e a segurança dos dados e informações, a ser desenvolvido 
com o suporte técnico da Coordenadoria de Tecnologia da Informação. Não se 
confunde com a utilização desses recursos como suporte às auditorias 
desenvolvidas sob os outros enfoques. 

10. Auditoria Especial 

O objetivo é o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de 
natureza incomum ou extraordinária, sendo realizada para atender solicitação 
expressa de autoridade competente. 

11. Auditoria de Resultado 

O objetivo é verificar os resultados da ação governamental com ênfase: 

a) na visão dos programas como fator básico de organização da função e da 
gestão pública como mobilização organizacional para alcance dos 
resultados; e 
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b) no planejamento estratégico. 

12. Auditoria de Conformidade  

O objetivo é o exame dos atos e fatos da gestão com vistas a certificar, 
exclusivamente, a observância às normas em vigor. 

13. Achado de Auditoria 

Qualquer fato significativo, digno de relato pelo servidor no exercício da 
auditoria, constituído de quatro atributos: situação encontrada, critério, causa e 
efeito. Decorre da comparação da situação encontrada com o critério e deve 
ser devidamente comprovado por evidências juntadas ao relatório. 

14. Controle Interno  

Conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados 
utilizados que visam assegurar o cumprimento à legislação e às normas 
regulamentares, a proteção do patrimônio e a confiabilidade das informações.  

15. Controles Internos 

Atividades isoladas de controle, exercidas nas diversas unidades da 
organização. Os controles internos podem ser preventivos ou corretivos: 

a) preventivos – são os projetados para evitar que fatos indesejáveis 
ocorram; 

b) corretivos – são os projetados para detectar erros depois que já tenham 
ocorrido, permitindo a adoção posterior de ações corretivas. 

16. Determinação  

Providência indicada pela unidade de controle interno no relatório de 
auditoria com o intuito de interromper e corrigir falha grave detectada e evitar a 
sua repetição, demandando da Administração pronta ação ou correção. 

17. Elaboração do Relatório 

Fase da auditoria, inspeção administrativa ou fiscalização na qual a 
equipe escreve o relatório, com base nos papéis de trabalho utilizados, obtidos 
e desenvolvidos nas fases anteriores. 
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18. Esclarecimentos dos Responsáveis  

Justificativas apresentadas por escrito, como resposta aos ofícios de 
requisição, pelos responsáveis do órgão ou unidade, acerca de indícios de 
impropriedades sob análise da equipe de auditoria. 

19. Escopo ou Escopo do Trabalho 

Profundidade e amplitude do trabalho para alcançar o objetivo da 
auditoria/inspeção administrativa/fiscalização. É definido em função do tempo e 
dos recursos humanos e materiais disponíveis. 

20. Evidências 

Informações obtidas durante a execução dos trabalhos no intuito de 
documentar os achados e de respaldar as opiniões e conclusões da equipe, 
podendo ser classificadas como físicas, testemunhais, documentais e 
analíticas. 

21. Extrato de Entrevistas 

Papel de trabalho onde se registra somente o trecho da resposta do 
entrevistado que interessa ao desenvolvimento do achado. Pode conter, 
também, referências a evidências que corroborem o achado e deve ser 
assinado pelo entrevistado. 

22. Indícios 

Discordância entre a situação encontrada e o critério, que ainda não foi 
devidamente investigada, nem está suficientemente suportado por evidências a 
ponto de caracterizar-se como achado de auditoria. Uma vez encontradas 
evidências que transformam o indício em achado, esse deve ser incluído no 
relatório. 

23. Matriz de Planejamento (Anexo 01) 

Documento que organiza e sistematiza o planejamento do trabalho. 
Relaciona as diversas questões, as fontes de informações, os procedimentos e 
os possíveis achados, além da indicação do membro da equipe responsável 
pela execução do procedimento, do período em que os procedimentos deverão 
ser aplicados e da estimativa de custo do trabalho. 
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24. Matriz de Achado (Anexo 02) 

Instrumento que expõe de forma clara e resumida os achados de 
auditoria. 

25. Matriz de Procedimentos (Anexo 03) 

Instrumento que detalhará, passo a passo, os pontos de verificação a 
serem executados. 

26. Objeto 

Documento, projeto, programa, processo ou sistema no qual o 
procedimento será aplicado e, porventura, o achado será constatado. 
Exemplos de objetos: contrato, folha de pagamento, base de dados, ata, edital, 
ficha financeira, processo licitatório, orçamento. 

27. Papéis de Trabalho (PT) 

Documentação que constitui o suporte de todo o trabalho desenvolvido 
pelo auditor, contendo o registro de todas as informações utilizadas, das 
verificações a que procedeu e das conclusões a que chegou, 
independentemente da forma, do meio físico ou das características. 
Consideram-se papéis de trabalho, entre outros, planilhas, formulários, 
questionários preenchidos, fotografias, arquivos de dados, de vídeo ou de 
áudio, ofícios, memorandos, portarias, cópias de contratos ou termos de 
convênio e matrizes. 

28. Planejamento 

É a função administrativa que determina, antecipadamente, quais são os 
objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. O 
planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser feito, quando, 
como e em que sequência. 

29. Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI  

Documento que especifica a programação dos trabalhos de auditoria 
interna para o próximo exercício, indicando os projetos de auditoria, onde serão 
especificados: o assunto objeto de auditoria e respectivos setores, o objetivo 
preliminar do trabalho, o tipo de auditoria, o período estimado, a quantidade de 
auditores e demais informações. Sua elaboração é uma atividade específica da 
Coordenadoria de Controle Interno, a ser cumprida ao final de cada exercício. 

Disponibilizado - 19/12/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10399 Caderno de Anexos - 102 de 163



30. Plano de Ação 

Documento elaborado pelo gestor da unidade, que explicita as medidas 
que serão tomadas para fins de cumprimento das deliberações (ações, 
responsáveis, prazos para implementação etc.). 

31. Plano de Monitoramento 

Documento elaborado pela equipe da CCI que registra a previsão de 
monitoramentos necessários para a verificação do cumprimento de 
deliberações/recomendações. Para cada monitoramento, deverá ser prevista a 
data provável para a realização do trabalho, o tempo estimado de duração e as 
principais ações a serem verificadas. 

32. Ponto de Controle 

Aspectos relevantes ou etapas de um processo de trabalho sobre os 
quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva 
haver algum procedimento de controle e/ou acompanhamento. 

33. Procedimentos de Controle 

Procedimentos inseridos nas rotinas de trabalho com o objetivo de 
assegurar a conformidade das operações inerentes a cada ponto de controle, 
visando restringir o cometimento de irregularidades ou ilegalidades e/ou 
preservar o patrimônio público. 

34. Projeto de Auditoria 

Conjunto de informações que identificam um trabalho de auditoria.  

35. Programa de Auditoria 

Documento elaborado pelo coordenador do projeto de auditoria, quando 
de sua realização, detalhando os exames a serem efetuados, com identificação 
dos documentos/transações a serem examinadas, critérios e extensão das 
amostragens, etc. 

36. Recomendação 

Providência indicada pela unidade de controle interno no relatório de 
auditoria com o intuito de aperfeiçoar os controles internos da unidade 
auditada, com vistas a corrigir falhas detectadas cuja gravidade possa 
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repercutir em eventos futuros e evitar a sua repetição, demandando da 
Administração pronta ação ou correção. 

37. Relatório Anual de Auditoria Interna – RAAI 

Documento que contém o relato das atividades de auditoria interna 
desenvolvidas durante o exercício, pela Coordenadoria de Controle Interno, 
conferindo a eficácia dos resultados obtidos, as pendências com as respectivas 
justificativas, entre outras informações necessárias. 

38. Reunião de Apresentação 

Reunião da equipe de auditoria com o dirigente do órgão/unidade 
auditado, ou representante por ele designado, na qual é entregue o ofício de 
apresentação e é informado o objetivo do trabalho. Nos casos de auditoria de 
conformidade, são informados, ainda, os principais critérios selecionados 
durante o planejamento. 

39. Reunião de Encerramento 

Reunião da equipe com o dirigente do órgão/unidade auditado, ou 
representante por ele designado, ao final dos trabalhos ou da fase de 
execução, na qual são apresentadas as constatações ou achados de auditoria. 
Diante de circunstâncias específicas, esta reunião pode ser dispensada, por 
iniciativa da Coordenadoria de Controle Interno.  

40. Segregação de Função 

Separação de atribuições potencialmente conflitantes, tais como 
autorização, aprovação, execução, controle e contabilização das operações. 
Em face da segregação de função, o auditor não pode emitir opinião em 
relatório de auditoria sobre atos administrativos por ele praticados. 

41. Seguimento (Follow-up) 

Análise e avaliação sistemática das medidas a serem adotadas pela 
unidade auditada em resposta às conclusões e recomendações apresentadas 
no relatório de auditoria. 

42. Sistema 

Conjunto de ações coordenadas, que concorrem para um determinado 
fim. 
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43. Sistema Administrativo 

Conjunto de atividades afins, relacionadas a funções finalísticas ou de 
apoio, distribuídas em diversas unidades da organização e executadas sob a 
orientação técnica do respectivo órgão central, com o objetivo de atingir algum 
resultado. 

44. Sistema de Controle Interno 

Conjunto de procedimentos de controle inseridos nos diversos sistemas 

administrativos, executados ao longo da estrutura organizacional sob a 

coordenação, orientação técnica e supervisão da Coordenadoria de Controle 

Interno - CCI. O funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder 

Judiciário, abrangendo todas as suas unidades, se sujeita ao disposto na 

Resolução n. 01/2007-TCE e Resolução n. 86/2009-CNJ. 

 

IV – BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
 

- Constituição Federal – artigos 70 e 74; 

- Constituição do Estado de Mato Grosso – artigos 46 e 52; 
- Resolução nº 86/2009, do Conselho Nacional de Justiça – regulamenta a 
organização e funcionamento das Unidades de Controle Interno; 
- Resolução nº 171/2013, do Conselho Nacional de Justiça - dispõe sobre as 
normas técnicas de auditoria, inspeção administrativa e fiscalização nas 
unidades jurisdicionais vinculadas ao Conselho Nacional de Justiça; 
- Resolução nº 01/2007, do Tribunal de Contas do Estado - Guia para 
implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Administração; 
- Resolução Normativa nº 19/2018 – TP do Tribunal de Contas Estadual; 
- Marco Regulatório aprovado pela Portaria nº 626/2011/PRES, que estabelece 
normas gerais sobre a implementação e operacionalização do Sistema de 
Controle Interno no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso; 
- Regimento Interno da Coordenadoria de Controle Interno do Poder Judiciário 
do Estado de Mato Grosso;  
- Rotinas de trabalho estabelecidas no documento denominado Sistema de 
Controle Interno, de uso restrito da Coordenadoria de Controle Interno;  
- Normas Internacionais para o Exercício da Atividade de Auditoria Interna e 
respectivo Código de Ética; 
- Manual de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça; 
- Lei nº 8.624/07, de 11/4/2007, que cria a Coordenadoria de Controle Interno 
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 
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V – RESPONSABILIDADES 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa:  

• cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 
quanto às condições e procedimentos a serem observados no 
planejamento e na realização das auditorias internas; 

• promover a divulgação da Instrução Normativa junto a todas as unidades 
da estrutura organizacional do Poder Judiciário do Estado de Mato 
Grosso, que ficam sujeitas às auditorias internas; 

• manter a Instrução Normativa devidamente atualizada.  

2. Das Unidades Sujeitas às Auditorias Internas: 

• atender às solicitações da Coordenadoria de Controle Interno, quanto à 
participação nos eventos de divulgação da Instrução Normativa e de 
suas alterações, ou para discussões técnicas visando a sua atualização; 

• consultar a Coordenadoria de Controle Interno, por escrito, sobre os 
procedimentos a serem adotados, sempre que surgirem situações, 
relacionadas à atividade de auditoria interna, que não estejam 
contempladas ou adequadamente esclarecidas na Instrução Normativa;  

• manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 
unidade, zelando pelo seu fiel cumprimento, quanto às obrigações das 
unidades sujeitas às auditorias internas. 

VI – PROCEDIMENTOS 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 Os procedimentos estabelecidos nesta Instrução Normativa serão 
adicionados às rotinas de trabalho especificadas no documento denominado 
Sistema de Controle Interno, de uso restrito da Coordenadoria de Controle 
Interno. 

CAPÍTULO II – DA SEGMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA 
INTERNA 

 As atividades de auditoria interna no âmbito do Poder Judiciário são da 
responsabilidade institucional da Coordenadoria de Controle Interno – CCI. 
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Têm como fim principal medir e avaliar a eficiência e eficácia dos 
procedimentos de controle interno adotados nos órgãos setoriais do Sistema de 
Controle Interno, e são agrupadas da seguinte forma: 

1. Auditorias de Conformidade 

 Trabalhos de auditoria voltados, basicamente, à verificação do 
cumprimento da legislação, princípios e normas, desenvolvidos conforme as 
rotinas de trabalho especificadas no documento denominado Sistema de 
Controle Interno, de uso restrito da Coordenadoria de Controle Interno. 

2. Auditorias Regulares 

 Trabalhos destinados a medir e avaliar a eficiência e eficácia dos 
procedimentos de controle interno adotados pelos órgãos setoriais do Sistema 
de Controle Interno. Possuem caráter preventivo e devem ser planejados e 
estruturados em função dos diversos sistemas administrativos, estabelecidos 
no art. 9º do Marco Regulatório que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno 
do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso (Portaria n. 626/2011/PRES). 

As auditorias regulares são aquelas constantes no Plano Anual de 
Auditoria Interna, ocorrendo como forma de acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelas diversas unidades. 

3. Auditorias Específicas 

Trabalhos específicos, a serem realizados em todas as unidades do 
Poder Judiciário, nas serventias judiciais e extrajudiciais, passíveis de 
planejamento, como por exemplo: exames de contratos relevantes, exames de 
processos licitatórios de maior monta, etc. 

4. Auditorias Especiais 

Referem-se às verificações a serem procedidas pela Coordenadoria de 
Controle Interno, quando esta julgar necessário obter maiores subsídios para 
confirmar a existência de situações apontadas através de denúncia formulada 
nos termos do art. 15 do Marco Regulatório, que dispõe sobre o Sistema de 
Controle Interno do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. 

Inclui o exame de outras situações não previstas, de natureza incomum 
ou extraordinária, realizados para atender solicitação expressa de autoridade 
competente. 
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CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES 

1. O produto do trabalho de auditoria interna deve ser traduzido em relatório 
contendo recomendações para o aprimoramento dos controles e, quando for o 
caso, orientações à Administração quanto às medidas a serem adotadas, nos 
casos de constatação de inobservância às normas e à legislação vigente, ou 
ainda, diante da constatação de irregularidades que constituam, ou não, 
prejuízo ao erário. 

2. É premissa básica que os serviços sejam desenvolvidos através de padrões 
e metodologia que assegurem que as constatações estejam alicerçadas em 
evidências.    

3. No desempenho dessa função, os técnicos lotados na Coordenadoria de 
Controle Interno passam a atuar como auditores internos e, assim, devem ser 
dotados de formação, conhecimento, recursos, metodologia e técnicas de 
trabalho que lhe permitam identificar as áreas cujos controles não sejam 
adequados ou observados. 

4. As atividades de auditoria interna devem ser desenvolvidas de forma 
planejada e com observância das orientações constantes de Manual de 
Auditoria Interna, a ser desenvolvido e mantido pela Coordenadoria de Controle 
Interno, no qual conste a metodologia de trabalho, respeitadas as Normas 
Internacionais para o Exercício Profissional da Auditoria Interna, que inclui o 
código de ética da profissão.  

5. O Manual de Auditoria Interna, dentre outros assuntos, deverá conter: 

• as políticas da Coordenadoria de Controle Interno quanto às atividades 
de auditoria interna; 

• os conceitos inerentes à atividade; 

• os objetivos e alcance das atividades de auditoria interna; 

• descrição sucinta das responsabilidades e do perfil necessário dos 
ocupantes de cargos na CCI, quando no exercício de atividades de 
auditoria interna; 

• orientações para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna – 
PAAI, quanto aos critérios e procedimentos a serem adotados; 

• referência às Normas Internacionais para o Exercício Profissional da 
Auditoria Interna, que passam a compor anexo ao Manual, em especial 
quanto ao código de ética profissional; 
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• instruções sobre técnicas de auditoria, metodologia de trabalho, 
documentação dos trabalhos, avaliação dos controles internos, relatórios 
de auditoria e acompanhamento das providências adotadas. 

6. Os técnicos responsáveis pelos trabalhos de auditoria interna devem possuir 
comportamento ético e atuar com independência, imparcialidade, objetividade e 
soberania na aplicação de técnicas, cabendo-lhes ainda:  

• possuir conhecimento específico de sua especialidade e apresentar a 
capacidade e a instrução necessárias à realização de suas tarefas; 

• ter habilidade no trato com as pessoas e comunicar-se de maneira 
eficaz; 

• aprimorar sua capacidade técnica através de educação contínua; 

• demonstrar cautela e zelo profissional no desempenho de suas 
incumbências.    

CAPÍTULO IV – DO PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE 
AUDITORIA INTERNA 

1. O planejamento anual deve ser traduzido no documento denominado Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAAI, a que se refere inciso VIII do art. 3º do 
Regimento Interno da Coordenadoria de Controle Interno, o qual será de uso 
reservado da CCI. 

2. É assegurada ao titular da CCI a total autonomia para a definição do Plano 
Anual de Auditoria Interna, a quem cabe obter subsídios junto ao Presidente do 
Tribunal de Justiça e, quando necessário, ao Corregedor-Geral da Justiça. 

2.1. Para a definição dos projetos de auditoria, deverão ser considerados os 
critérios de priorização estabelecidos no Manual de Auditoria Interna.  

3. O PAAI deve ser submetido à aprovação do Presidente do Tribunal de 
Justiça, conferindo anuência para a execução dos trabalhos. 

4. A programação anual deve ser apresentada na forma de cronograma de 
trabalho, no qual serão especificados os projetos de auditoria, identificando 
quais os trabalhos a serem desenvolvidos e indicando, ao menos: o segmento 
da atividade (tipo de auditoria); o sistema administrativo a que se refere o 
trabalho (no caso das auditorias regulares) – os macro-objetivos da auditoria – 
o período de realização e a carga horária prevista. 

5. No caso das auditorias regulares, na identificação dos projetos de auditoria 
serão utilizadas as mesmas siglas constantes da nomenclatura dos sistemas 
administrativos, com a supressão da letra “S”, como por exemplo: 
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PL – Planejamento e Orçamento; 
CL – Compras e Licitações; 
CC – Contratos e Convênios; 
TR – Transportes; 
GS – Gestão de Pessoas – Servidores; 
GS – Gestão de Pessoas – Magistrados; 
PA – Controle Patrimonial e Almoxarifado; 
CO – Contabilidade; 
FI – Financeiro; 
FJ – FUNAJURIS; 
CA – Controle e Arrecadação; 
CT – Conta Única; 
PO – Projetos, Obras e Serviços de Engenharia; 
CS – Comunicação Social; 
SG – Serviços Gerais; 
TI – Tecnologia da Informação; 
GE – Gestão Estratégica; 
TC – Treinamento e Capacitação; 
AD – Acervo, Documentação e Arquivo; 
PR – Protocolo e Malote Digital. 

6. O PAAI deve contemplar uma reserva de horas/homem, compatível com a 
provável demanda, destinada à realização das auditorias relacionadas aos 
demais segmentos (conformidade - específicas – especiais), não contempladas 
nos projetos de auditorias regulares, além de outros trabalhos eventuais de 
auditoria interna que possam se tornar necessários ao longo do exercício.  

CAPÍTULO V – DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 
INTERNA 

1. Os trabalhos serão executados mediante um (predominante) ou mais dos 
enfoques de atuação, conforme conceituados no item III, desta Instrução 
Normativa: contábil – operacional – de gestão – em tecnologia da informação, e 
com estrita observância à metodologia de trabalho estabelecida no Manual de 
Auditoria Interna.     

2. As auditorias a serem realizadas nas Unidades do Poder Judiciário e nas 
serventias judiciais e extrajudiciais, devem ser iniciadas após uma reunião com 
o responsável pela unidade e, quando aplicável, com o Corregedor-Geral da 
Justiça, para informar os objetivos preliminares do trabalho e, se for o caso, 
obter subsídios para orientar o planejamento da auditoria. 

2.1. Nessa oportunidade serão equacionadas as questões operacionais para a 
realização dos trabalhos, com a definição do local (físico) onde a equipe de 
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auditoria ficará instalada, das pessoas autorizadas para o fornecimento de 
documentos e informações, etc. 

2.2. Nas auditorias a serem realizadas em unidades do Tribunal de Justiça, a 
reunião inicial será efetuada com o gestor da unidade. 

2.3. Nos casos de auditorias especiais, essa reunião, a critério do(a) titular da 
Coordenadoria de Controle Interno, poderá ser dispensada.   

3. Os trabalhos serão precedidos de uma fase de familiarização com o assunto 
ou área a ser examinada, quando serão identificados os aspectos 
indispensáveis a serem considerados na auditoria. 

3.1. Esta fase inclui entrevistas, exame de relatórios de auditorias anteriores, 
identificação e análise da legislação pertinente e de eventuais denúncias que 
tenham ocorrido sobre o assunto, assim como, a identificação dos quantitativos 
relacionados com a matéria. 

3.2. Nesta etapa deve-se analisar toda a legislação aplicável à atividade ou 
segmento a ser auditado, sendo fundamental conhecer, previamente, o 
tratamento dispensado pelo Tribunal de Contas do Estado a respeito do 
assunto objeto do exame. 

4. Como decorrência da fase a que se refere o item anterior, os objetivos 
preliminares poderão ser redefinidos e/ou melhor especificados, considerando 
sempre a verificação sobre a possibilidade de realização, em função das horas 
de trabalho pré-estabelecidas para o projeto de auditoria. 

5. Os exames serão desenvolvidos com base nos programas de auditoria, 
elaborados pelo coordenador do projeto, nos quais constarão os critérios para 
a seleção de transações a serem examinadas, os limites de amostragem, etc. 

6. Sempre que possível devem ser utilizados os recursos da tecnologia da 
informação como suporte ao exame das transações, mediante acesso ao 
conteúdo das bases de dados e demais arquivos dos sistemas informatizados, 
buscando-se conhecer o número de ocorrências e o montante dos valores 
envolvidos, assim como, a otimização da seleção da amostragem para exame 
documental. 

6.1. As liberações, aos auditores, do acesso lógico às rotinas dos sistemas 
informatizados, devem se restringir à visualização e recuperação de dados, 
sem a possibilidade de alterações nos conteúdos das bases de dados.      

7. Deve-se priorizar o desenvolvimento dos trabalhos nas instalações da(s) 
unidade(s) que detém os documentos e registros relacionados ao objeto da 
auditoria, evitando-se o deslocamento de documentos originais para as 
instalações da CCI ou outros locais. 
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7.1. Somente devem ser obtidas cópias reprográficas de documentos quando 
contiverem evidências de situações que irão se constituir em achado ou ponto 
de auditoria. 

7.2. É da responsabilidade da equipe de auditoria a guarda e preservação dos 
documentos que lhes forem disponibilizados para a realização dos trabalhos. 

7.3. Quando do encerramento dos trabalhos de campo, mesmo que referentes 
a determinada etapa, a documentação deve ser devolvida em mãos, mediante 
recibo, preferencialmente ao mesmo servidor que as disponibilizou.   

8. Nenhum processo, relatório, documento ou informação pode ser negado à 
equipe de auditoria. Ocorrendo esta situação, cabe ao coordenador dos 
trabalhos comunicar o fato ao superior hierárquico do servidor que criou o 
obstáculo e, permanecendo o impasse, a comunicação deve ocorrer ao titular 
da Coordenadoria de Controle Interno. 

8.1. Se, após a interferência do(a) titular da CCI, a questão não for resolvida, o 
assunto deve ser levado, por este(a), ao conhecimento do Presidente do 
Tribunal de Justiça, para as devidas providências.     

9. Todas as constatações que irão compor o relatório de auditoria deverão 
estar especificadas em papéis de trabalho e respaldadas em evidências sobre 
a ocorrência ou situação apontada, seja de forma documental ou, conforme o 
caso, mediante comentário detalhado do auditor sobre a situação constatada.    

10. As solicitações para liberação de servidores ou para contratações de 
serviços de terceiros para compor equipes de projeto de auditoria em situações 
específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifiquem, ou para a 
contratação de serviços de terceiros, deverão ser formalizadas, pela CCI, ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, com a devida antecedência e justificativas.  

10.1. É da responsabilidade da CCI dar a conhecer aos técnicos alocados a 
projetos de auditoria, do conteúdo do Manual de Auditoria Interna e seus 
anexos, em especial o Código de Ética do Auditor Interno. 

11. As auditorias especiais, destinadas a confirmar situações apontadas 
através de denúncias ou comunicações de irregularidades, somente serão 
desencadeadas se estas forem encaminhadas à CCI com estrita observância 
aos termos do § 1º do art. 15 do Marco Regulatório, aprovado pela Portaria nº 
626/2011/PRES.  

CAPÍTULO VI – DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIA 

1. Os relatórios de auditoria deverão ser redigidos de forma impessoal, clara e 
objetiva, de forma a permitir a exata compreensão da situação constatada; 
mencionando, quando possível, as prováveis causas e consequências ou 
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riscos a que se sujeita o Tribunal de Justiça e/ou a unidade auditada, no caso 
de não serem adotadas as providências recomendadas.  

2. Deverão possuir, para cada achado ou ponto de auditoria, o seguinte 
conteúdo mínimo: um título que expresse uma idéia do assunto, problema, ou 
constatação - uma síntese do exame efetuado, dando uma idéia da extensão - 
as situações encontradas, ou as constatações de irregularidades, com a 
citação de exemplos, e as recomendações correspondentes. 

3. Antes da redação final e do encaminhamento, o relatório será discutido com 
o(s) titular(es) da(s) unidade(s) envolvida(s) com os exames efetuados. 

3.1. A discussão da minuta do relatório visa: 

a) possibilitar às unidades a apresentação de esclarecimentos e/ou 
comprovações que possam motivar a revisão dos apontamentos; 

b) ponderar sobre a viabilidade da implementação das recomendações a 
serem inseridas no relatório.     

3.2. A critério do(a) titular da Coordenadoria de Controle Interno, a discussão 
do relatório poderá ser dispensada nos casos das auditorias especiais e 
auditorias específicas, assim como, nos casos de constatações decorrentes de 
auditorias regulares que indiquem indícios de irregularidades, as quais 
ensejarão a adoção de providências por parte da Administração.        

4. Os relatórios de auditoria têm caráter reservado e assim devem ser 
identificados, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça o seu 
encaminhamento para as ações cabíveis e, se for o caso, a sua distribuição em 
nível interno ou externo, ficando liberados para consulta por parte dos técnicos 
do Tribunal de Contas do Estado, nos casos de auditoria in loco.      

5. O encaminhamento oficial do relatório à(s) unidades(s) auditada(s) será 
efetuado mediante despacho do Presidente do Tribunal de Justiça ao(s) 
respectivo(s) gestor(es), estabelecendo-lhe(s) prazo para a tomada de 
providências atinentes às recomendações emanadas do processo de auditoria. 

6. A informação, por parte da(s) unidade(s) auditada(s), sobre as providências 
adotadas, será encaminhada por meio de correspondência interna dirigida ao 
Presidente do Tribunal de Justiça, para posterior remessa à CCI. 

6.1. A área auditada, ao responder os apontamentos presentes no relatório, 
indicará as providências, de ordem prática, já adotadas em relação às 
recomendações – encaminhamentos – prazos, etc.           

7. Cabe à CCI manter registro das providências adotadas pelas unidades, em 
relação às recomendações constantes dos relatórios de auditoria, e controle 
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das respostas apresentadas, devendo comunicar as pendências ao Presidente 
do Tribunal de Justiça para as devidas providências.     

7.1. Independentemente das informações apresentadas pelas unidades, em 
relação às providencias adotadas, ficam elas sujeitas à verificação posterior por 
parte da CCI, quando da realização de novos trabalhos de auditoria, mediante 
o processo denominado follow-up das recomendações.     

VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

1. Todas as unidades da estrutura organizacional do Poder Judiciário, além das 
serventias judiciais e extrajudiciais, ficam sujeitas às regras estabelecidas 
nesta Instrução Normativa, no que tange à facilitação dos trabalhos de auditoria 
e às providências a serem adotadas em decorrência dos trabalhos.    

2. Integram a presente Instrução Normativa os seguintes anexos: 

Anexo 01 – Matriz de Planejamento; 

Anexo 02 – Matriz de Achado; 

Anexo 03 – Matriz de Procedimentos. 

3. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser 
obtidos junto à Coordenadoria de Controle Interno – CCI, à qual fica reservado 
o direito de divulgar ou não aspectos específicos das atividades de sua 
competência.  

4. Esta Instrução Normativa entre em vigor na data de sua publicação. 

 
Cuiabá-MT, 13 de dezembro de 2018. 

 

SIMONE BORGES DA SILVA 
 Coordenadora de Controle Interno 

 

 

Aprovada em 13/12/2018. 

 

Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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ANEXO 01 – SCI Nº 02/2011 

MATRIZ DE PLANEJAMENTO
ÓRGÃO/ENTIDADE: Declarar o(s) nome(s) do(s) principais órgão(s)/entidade(s) 
auditado(s)
OBJETIVO: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria

QUESTÕES DE 
AUDITORIA

INFORMAÇÕES 
REQUERIDAS

FONTES DE 
INFORMAÇÃO PROCEDIMENTOS

DETALHAMENTO 
DO 

PROCEDIMENTO
OBJETOS MEMBRO 

RESPONSÁVEL PERÍODO POSSÍVEIS 
ACHADOS

Apresentar, em 
forma de 
perguntas, os 
diferentes 
aspectos que 
compõem o 
escopo da 
fiscalização e que 
devem ser 
investigados com 
vistas à satisfação 
do objetivo.

Identificar as 
informações 
necessárias para 
responder a 
questão de 
auditoria.

Identificar as 
fontes de cada 
item de 
informação 
requerida da 
coluna anterior. 
Estas fontes 
estão 
relacionadas 
com as técnicas 
empregadas.

Código ou 
enunciado do 
procedimento.

Descrever as 
tarefas que serão 
realizadas, de 
forma clara, 
esclarecendo os 
aspectos a serem 
abordados (itens 
de verificação ou 
check list).

Indicar o 
documento, o 
projeto, o 
programa, o 
processo, ou o 
sistema no qual o 
procedimento 
será aplicado. 
Exemplos: 
contrato, folha de 
pagamento, base 
de dados, ata, 
edital, ficha 
financeira, 
processo 
licitatório, 
orçamento.

Pessoa(s) da 
equipe 
encarregada(s) da 
execução de cada 
procedimento.

Dia(s) em 
que o 
procedimen
to será
executado.

Esclarecer 
precisamente 
que 
conclusões 
ou resultados 
podem ser 
alcançados .

Q1

P11 A1
A2
A3P12

P1n

Q2

P21
A4
A5
A6

P22

P2n
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ANEXO 02 – SCI Nº 02/2011 

 
ACHADO  SITUAÇÃO 

ENCONTRADA 
CRITÉRIO EVIDÊNCIA CAUSA EFEITO ENCAMI-

NHAMENTO 
Correspon-
dência com 
o Achado 
(An) 
constante 
da Matriz de 
Procedi-
mentos 

Situação existente, 
identificada e 
documentada 
durante a fase de 
execução da 
auditoria 

Legislação, 
norma, 
jurisprudênc
ia 
entendiment
o 
doutrinário 
ou padrão 
adotado  

Informações 
obtidas durante 
a auditoria no 
intuito de 
documentar os 
achados e de 
respaldar as 
opiniões e 
conclusões da 
equipe 

O que 
motivou a 
ocorrência 
do achado 

Conse-
quências 
do achado  

Propostas da 
equipe de 
auditoria. Deve 
conter  a 
identificação 
do(s) 
responsável 
(eis) 

A1       
A2       
Na       

 

MATRIZ DE ACHADOS

OBJETIVO: Enunciar de forma clara e resumida o objetivo da auditoria
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ANEXO 03 – SCI Nº 02/2011 

Questões de 
Auditoria  

Fontes de 
Informação 

Técnica de 
Auditoria 

 
Procedimentos 

Possíveis  
achados 

Correspon-
dência com 
questão 
constante da 
Matriz de 
planejamento 

Descrição das 
fontes de 
informações (ex: 
cadastros, fichas 
de registros, etc). 

Técnicas de 
coleta e de 
tratamento de 
informações 
que serão 
utilizadas 
para 
execução de 
cada 
procedimento
. 

Itens de 
Verificação ou 
check-list 

Possibilitar correspondência com 
a matriz de achados. 

 

MATRIZ DE PROCEDIMENTOS

OBJETIVO: Enunciar de forma clara e resumida os procedimentos a serem 
utilizados na auditoria
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