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Prefácio à versão em português 
 
 
Em um mundo cada vez mais globalizado, o compartilhamento de 
conhecimentos entre os órgãos de controle é condição 
fundamental para a construção de uma sociedade ciente dos seus 
direitos e deveres e, consequentemente, de uma gestão pública 
que prime pela boa aplicação dos recursos públicos. Nesse 
contexto, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) 
comemora a retomada da Série de Traduções desta Casa de 
Controle, iniciada em 1995, apresentando a versão, em língua 
portuguesa, das Normas Internacionais das Entidades Fiscalizadoras 
Superiores: ISSAI 5600 – Revisão por Pares. 
                             
Sobre o ângulo temático abordado, a Revisão por Pares, cabe 
destacar que qualquer trabalho, seja de natureza acadêmica, 
empresarial ou política, merece a revisão pormenorizada de uma 
equipe de especialistas que tenham amplo domínio sobre o tema 
em questão. Em segunda instância, a base formada pelas 
habilidades e competências dos técnicos em auditoria enriquece o 
intercâmbio de experiências. Levando-se em consideração esse 
aspecto, esta edição zela pela excelência do trabalho auditorial na 
medida em que submete o conteúdo técnico ao escrutínio de 
especialistas, contribuindo para aferir mais qualidade aos trabalhos. 
 
Para o TCE/BA, a publicação do documento técnico é motivo de 
júbilo, justamente em um momento marcado pela integração do 
conhecimento por meio de programas de fomento ao controle 
social e à qualificação de servidores e gestores públicos, a exemplo 
da Caravana da Ouvidoria, Ouvidoria Vai à Escola, TCE em Campo, 
Casa Aberta e Rede de Controle da Gestão Pública. Todas essas 
iniciativas da nossa Corte de Contas estão relacionadas com a 
disseminação do conhecimento sobre os controles interno, externo 
e social. 
 
Entretanto, é mister ressaltar que não basta apenas a divulgação 
das informações aqui contidas, bem como a de programas e 
projetos voltados às ações de controle. É importante, também, que 
o TCE/BA se faça entender e convide os cidadãos a compartilhar 
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essas informações a fim de internalizá-las, como forma de 
pertencimento a um arquétipo da democracia , que é a 
administração pública. Por essa razão, este documento será 
distribuído a órgãos e entidades governamentais, aos auditores do 
TCE/BA, a instituições de controle governamental brasileiras e de 
países de língua portuguesa, a universidades, a centros de estudo e 
a outros interessados. 
 
Em conclusão, agradecemos a todos os profissionais que 
participaram da elaboração deste documento e, mormente, à 
Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(Intosai) pelo empenho na divulgação de informações tão valiosas 
para o fortalecimento do controle e para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito. 
 
Boa leitura e bom trabalho. 
 
Conselheiro Inaldo da Paixão Santos Araújo 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA)  
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Prefácio 
 
 
Este manual foi elaborado pelo Subcomitê 3, presidido pela 
Entidade Fiscalizadora Superior (EFS) da Alemanha e composto 
pelos membros das Entidades da Áustria, Bangladesh, Croácia, 
Estônia, França, Hungria, Marrocos, Polônia, Estados Unidos da 
América, Tribunal de Contas Europeu, além de pelas Entidades da 
Suécia e da República da Eslováquia que atuaram como 
observadoras. 
 
Integra este documento um Questionário de feedback (ANEXO B) 
que sugere itens e temas pertinentes a uma Revisão por Pares. 
 
Este documento reflete os últimos avanços no campo da Revisão 
por Pares. Para mantê-lo atualizado, ele é revisado periodicamente, 
e novas edições são publicadas. Entre as edições, podem ser feitas 
atualizações. É importante que os leitores se assegurem de que 
estão utilizando a versão atualizada. 
 
A comunidade da Organização Internacional das Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) tem interesse em receber, de 
equipes de Revisão por Pares e de Entidades Fiscalizadoras 
revisadas, informações sobre o uso deste guia e da Lista de 
Verificação. Assim, comentários, incluindo sugestões para 
aprimoramento, são altamente apreciados e serão considerados 
para futuros avanços desses padrões. O questionário constante do 
Anexo B poderá ser usado para esse propósito. 
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1 Introdução 

 
Nos últimos anos, o número de Revisões por Pares vem 
aumentando na comunidade da INTOSAI. Como resultado, 
percebeu-se a necessidade de um guia de conduta de Revisão por 
Pares, o que levou à sua inclusão como a Proposta de Estratégia 4, 
dentro da Meta 2, do Plano Estratégico de 2005-2010 da INTOSAI. 
Em março de 2006, o Subcomitê 3 do Comitê de Desenvolvimento 
de Capacidade foi incumbido de implementar esta estratégia, da 
qual a Revisão por Pares é um elemento básico. 
 
As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) estão envolvidas na 
Revisão por Pares por várias razões. Algumas podem querer 
melhorar seus procedimentos e resultados; outras desejam dar 
provas amplas dos altos padrões que orientam seus trabalhos; 
algumas pretendem, ainda, uma Revisão por Pares realizada por 
uma parte externa em resposta a alguma crítica recebida; ou, 
simplesmente, podem ter sido convidadas a participar de uma 
Revisão por Pares. As normas de algumas Entidades podem 
determinar a necessidade da Revisão por Pares e estabelecer 
orientações sobre sua natureza e conteúdos. Nos casos de 
divergência ou de conflito dessas normas com o conteúdo deste 
guia, as normas próprias das Entidades têm prioridade em qualquer 
caso.  
 
Do mesmo modo que a motivação para o trabalho de Revisão por 
Pares pode variar bastante, também podem variar os conteúdos e 
os procedimentos da revisão. Este guia não foi desenvolvido para 
cobrir todos os tipos e áreas de Revisão por Pares, mas para 
demarcar os princípios e as diferentes opções que podem ser 
seguidas na realização desse tipo de atividade. 
 
O documento tem como foco a reflexão sobre o que as Entidades 
podem querer fazer quando envolvidas em uma Revisão por Pares 
e os passos que podem ser úteis quando se realiza tal revisão. Para 
facilitar a utilização deste guia, exemplos de boas práticas, 
retirados de Revisões por Pares anteriores, foram incluídos em 
áreas selecionadas e estão em destaque no texto. 
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Sugestões de possíveis conteúdos e tópicos de Revisão por Pares 
estão na Lista de Verificação, que é um apêndice a este guia. 
 
Uma documentação sobre Revisão por Pares está disponível no 
sítio da INTOSAI e no sítio do Comitê de Desenvolvimento de 
Capacidades da INTOSAI. 
 
Esses documentos foram elaborados por Entidades Fiscalizadoras 
que participaram de trabalhos de Revisão por Pares e incluem o 
Relatório de Revisão por Pares e o acordo no qual se basearam as 
respectivas revisões. Em adição a este guia e à Lista de Verificação, 
os citados documentos podem servir como exemplos de boas 
práticas para as Entidades que queiram realizar Revisão por Pares. 
Essas Entidades são instadas a fornecer acordos de Revisões por 
Pares e relatórios para suplementação futura desta 
documentação.1 
  

                                                 
1 Gentileza enviar o material para a EFS da Alemanha (international@brh.bund.de). 

mailto:international@brh.bund.de
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2 Definição  

 
Neste guia, entende-se Revisão por Pares como a revisão de uma 
Entidade de Fiscalização Superior (EFS) por uma ou várias Entidades 
Fiscalizadoras parceiras. Elas se candidatam para realizar ou para 
passar pelo exercício de revisão, o que significa que nenhuma das 
duas ou outras partes externas as obriga a fazê-lo. Acrescente-se 
que as Entidades não têm o poder de fazer cumprir o que resulta 
de uma Revisão por Pares, assim como as Entidades participantes 
são livres para decidir sobre os conteúdos e os procedimentos 
adotados na revisão, e sobre o uso dos achados gerados por ela. 
 
A Revisão por Pares pode ajudar o trabalho de auditorias e/ou as 
funções de organização da EFS em geral e pode, também, limitar-se 
a uma atividade da Entidade. Com relação à área de auditoria,  
a Revisão por Pares pode ser restrita a determinadas áreas,  
tais como: auditoria financeira, auditoria de regularidade/ 
conformidade, auditoria operacional, etc. Quanto à área 
organizacional da EFS, a Revisão por Pares pode, por exemplo, 
restringir-se a funções individuais como gerenciamento financeiro, 
plano estratégico, controle interno, sistema de informação, gestão 
de recursos humanos, treinamento, etc. Também é possível 
combinar revisão de tópicos da área organizacional e da de 
auditoria. 
 
Ao fazer recomendações, as Entidades revisoras devem estar 
atentas ao contexto nacional da EFS revisada. Qualquer 
recomendação que venha a ser formalizada precisa ser flexível e 
viável. 
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3 Considerações iniciais 
 
3.1 Propósito da Revisão por Pares 
 
O propósito principal da Revisão por Pares é ajudar as Entidades a 
garantir que estejam dentro dos padrões profissionais, de regras e 
de regulamentos nacionais que norteiam o trabalho auditorial. 
 
Uma Revisão por Pares pode, também, ter outros objetivos, como: 

 ajudar uma EFS a identificar as áreas e as funções em que 
precisa aumentar suas capacidades; 

 auxiliar uma EFS a tomar decisões fundamentadas a 
respeito de como melhorar sua operação e performance, 
além de como se alinhar ou considerar práticas 
internacionais de melhor qualidade; 

 prover as Entidades de uma opinião independente sobre o 
design e a operação da estrutura de gestão da qualidade; 

 assegurar que as práticas e os relatórios sejam adequados, 
e os funcionários da instituição sejam aptos a bem executá-
los. 

 
O foco é fazer com que as Entidades estejam de acordo com o seu 
propósito de garantir a prestação de contas do setor público, 
gerando, entre outros resultados, relatórios de auditorias de alta 
qualidade e relevância, para ajudar a assegurar o fornecimento de 
serviço público mais efetivo e com melhor custo-benefício. 
 
É provável que haja diferenças nos conteúdos e nos procedimentos 
de uma Revisão por Pares em função da etapa de desenvolvimento 
em que se encontre a instituição revisada: 

 por um lado, pode-se ter uma Revisão por Pares para 
avaliar o controle de qualidade de políticas e de 
procedimentos amadurecidos e bem desenvolvidos; e 

 por outro lado, uma Revisão por Pares pode ser, 
essencialmente, uma avaliação do ponto em que se 
encontra a EFS no momento da revisão. Ex.: execução de 
uma "análise de lacunas'', que pode ser, realmente, o 
primeiro passo para criar-se um plano de desenvolvimento 
estratégico para a instituição e sua prática de auditoria. 
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Os objetivos buscados pela Revisão por Pares devem ser 
claramente estabelecidos, documentados e formalmente 
acordados, por escrito, pelas Entidades participantes, antes de ser 
tomada a decisão de dar início aos trabalhos. 
 

Os objetivos são de grande importância para os procedimentos e os 
conteúdos da Revisão por Pares. Ademais, no curso e no final do 
exercício da revisão, as Entidades parceiras devem avaliar se, e em 
que extensão, os objetivos inicialmente definidos foram alcançados, 
ainda que novos objetivos tenham surgido no curso da revisão. 
 

Uma vez definido o escopo da Revisão por Pares e antes de 
proceder-se a acordos mais formais, a EFS revisora precisa 
assegurar que lhe será dado acesso a documentos, arquivos, 
funcionários, partes interessadas e todas as divisões relevantes da 
EFS revisada. As Entidades participantes precisam estar seguras de 
que o acesso permitido será suficiente para alcançar os objetivos 
da Revisão por Pares. 
 

Além disso, as Entidades podem decidir um período ou data para 
que o objetivo pesquisado seja atingido. 
 

Podem ser impactos e benefícios de uma Revisão por Pares: 

 garantia razoável do cumprimento da missão; 

 fortalecimento de diferentes abordagens de auditoria; 

 reforço ou melhoria de procedimentos específicos; 

 identificação de boas práticas usadas pelas Entidades 
revisadas e revisoras que poderiam ser mais amplamente 
difundidas; 

 melhoramento ou garantia da qualidade do trabalho; 

 aplicação de ferramentas efetivas de auditoria; 

 melhoria ou garantia da qualidade de gerenciamento e de 
organização; 

 identificação de carências e necessidades de treinamento; 

 confirmação do alinhamento dos manuais, de políticas e de 
procedimentos internos com as Normas Internacionais das 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Auditorias (ISSAI)2 e 
com melhores práticas internacionais; 

 economia de recursos na operação da EFS; 

                                                 
2 Ver www.issai.org 

http://www.issai.org
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 melhoria na efetividade das auditorias; 

 aumento do número de relatórios emitidos; 

 melhoria da credibilidade da instituição para com as partes 
interessadas. 

 
 

3.2 Seleção das Entidades parceiras 

 

Em regra, uma EFS que deseje ter sua estrutura organizacional ou 
seus procedimentos revisados em uma Revisão por Pares contata 
outra EFS e a convida para ser a sua EFS revisora em qualquer que 
seja a revisão proposta. 
 

O contato inicial deve ser feito de modo bastante informal, para 
não ser prejudicial à reputação de nenhuma das Entidades 
Fiscalizadoras envolvidas, no caso de o pedido não vir a ser aceito. 
A fim de prover a EFS convidada a proceder à revisão com uma 
base de informações apropriadas à sua decisão de aceitar ou não o 
convite, o contato inicial deve ser acompanhado de informações 
essenciais sobre a EFS a ser revisada, como bases legais, padrões de 
auditoria, etc. 
 

Antes mesmo de contatar, pela primeira vez, a potencial EFS 
revisora, a Entidade a ser potencialmente revisada deve levar em 
consideração se a Entidade revisora é uma parceira adequada para 
a Revisão por Pares proposta, isto é, se existem garantias razoáveis 
de que a potencial EFS revisora pode alcançar os objetivos traçados. 
Por essa razão, pode ser útil considerar com antecedência se a EFS 
revisora: 

 possui recursos quantitativos e qualitativos suficientes para 
conduzir a Revisão por Pares proposta; 

 tem flexibilidade para entender e contribuir para revisões 
de Entidades com estrutura organizacional diferente da sua; 

 tem flexibilidade para entender o ambiente legal, político, 
econômico, orçamentário e social da EFS a ser revisada; 

 é conhecida por ter relevante experiência e perícia nos 
campos a serem cobertos pela Revisão por Pares; 

 tem experiência na área de revisão do controle de 
qualidade. 
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Deve-se levar em consideração que a Revisão por Pares recíproca, 
isto é, quando duas Entidades revisam mutuamente suas práticas 
em uma base alternada, pode influenciar na objetividade e na 
independência da equipe de revisão.  
 

Se existir mais de uma EFS revisora, deve ser escolhido um líder de 
equipe. Normalmente, a EFS revisada escolhe esse líder, mas pode, 
também, deixar a decisão para as EFSs revisoras. 
  

Ter uma equipe com base diversificada pode ser bastante 
proveitoso. Dessa forma, diferentes experiências e perspectivas 
podem ser levadas em conta no processo de revisão. 
 

Uma equipe de Revisão por Pares equilibrada e multidisciplinar 
pode levar a uma diversidade de visões e perspectivas, além de 
permitir recomendações mais relevantes. Ainda assim, há o risco 
modelos e teorias tradicionais não corresponderem às expectativas 
e às necessidades do cliente. Uma abordagem inovadora, no 
entanto, pode causar reservas à EFS revisada, que pode não aceitá-
la. Desse modo, a equipe de revisão deve agir com integridade e ter 
uma abordagem construtiva focada nas necessidades e 
expectativas do cliente e em identificar melhores soluções. A sua 
conclusão deve ser apoiada em evidências suficientes e precisas.  
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4 Acordo para a Revisão por Pares 

 
4.1 Memorando de Entendimento (MdE) 
 
Uma vez que a EFS revisora e a EFS revisada tenham chegado a um 
acordo básico a propósito de como conduzir a revisão, do escopo, 
do objetivo, do tempo a ser utilizado e dos critérios a serem 
observados, as condições necessárias ao sucesso da revisão devem 
ser estabelecidas em um acordo escrito, isto é, em um Memorando 
de Entendimento (MdE). Com tal documento, assegura-se o 
consentimento mútuo em relação aos aspectos fundamentais da 
revisão e evita-se qualquer possível desentendimento. As Entidades 
envolvidas devem decidir e concordar com o teor a ser coberto 
pelo MdE, o que deve ocorrer antes de o projeto ser iniciado. No 
preparo do MdE, deve-se atentar para não limitar o escopo da 
equipe de revisão, no intuito de permitir que se faça o trabalho 
necessário e se atinja o objetivo proposto. Normalmente, o MdE é 
assinado pelos gestores ou por representantes autorizados das 
Entidades revisoras e revisadas. 
 
Os seguintes tópicos são normalmente incluídos: 
 
Definições 
O MdE deve incluir as definições dos principais termos a serem 
utilizados, para garantir que as Entidades parceiras tenham o 
mesmo entendimento dos aspectos principais da Revisão por Pares. 
Devem-se esclarecer termos referentes a formato da revisão, 
objetivos, preparo de relatórios e princípios ou normas nacionais e 
internacionais, éticos e profissionais, com os quais aqueles que 
participarem da revisão deverão concordar (ex.: imparcialidade, 
objetividade, confidencialidade, franqueza e transparência). O MdE 
pode estipular a utilização das Normas Internacionais das Entidades 
Fiscalizadoras (ISSAIs), por ex.: De acordo com os padrões éticos, 
será utilizado o código de ética da INTOSAI (ISSAI 30).  
 
Exemplos de boas práticas: 

 A equipe de revisão vai aderir aos padrões profissionais de 
conduta e prática aceitos, tais como formulados na ISSAI 
5600. 
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 Para avaliar a performance da EFS, a equipe de revisão vai 
utilizar os seguintes padrões e critérios: […]. 

 

Objetivo 
O MdE pode justificar ou declarar as razões pelas quais a EFS 
revisada decidiu passar por uma Revisão por Pares, por ex.: como 
parte de um processo regular de revisão, como parte do processo 
de estabelecimento de um novo sistema ou como parte de uma 
estratégia geral de revisão e procedimento de desenvolvimento. O 
propósito da Revisão por Pares deve ser declarado para explicitar 
melhor o escopo dos objetivos almejados. 
 

Exemplos de boas práticas: 

 Para preencher esta delegação em concordância com o seu 
plano estratégico, a EFS revisada estabelece um sistema de 
garantia de qualidade. Um instrumento de controle de 
qualidade é passar por uma Revisão por Pares realizada por 
outras Entidades. 

 Uma parte importante da confiança que as pessoas 
depositam em uma instituição democrática é a sua crença 
de que os recursos públicos são gastos de forma efetiva e 
inteligente. Membros do Parlamento e do público esperam 
da EFS revisada informações independentes, objetivas e 
relevantes, nas quais possam confiar para examinar a 
performance do governo. Para assegurar a confiança dos 
membros do Parlamento e do público, é essencial que a EFS 
revisada opere de acordo com as suas autoridades 
legislativas e adira aos padrões estabelecidos de práticas 
profissionais e éticas. Assim sendo, a EFS revisada deseja 
que um grupo internacional de Entidades avalie a qualidade 
e a efetividade do seu trabalho e identifique áreas que 
podem se beneficiar de melhorias e boas práticas. 

 
Cronograma 
O início e o fim de uma Revisão por Pares assim como os marcos 
principais do projeto podem ser previamente determinados, para 
ajudar a equipe revisora a tomar decisões precisas sobre a 
necessidade de pessoal, e para a EFS revisada estar informada a 
respeito do desenvolvimento do trabalho, podendo-se prever 
quando o relatório sobre os achados estará disponível. Deve-se 
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dispensar a devida atenção ao fato de que interpretações, 
traduções e submissões de documentos, atas e achados podem 
aumentar, significativamente, o tempo previsto para a revisão. 
Além disso, os dois parceiros podem prever, razoavelmente, e 
acordar sobre o aporte de recursos necessários. 
 

O planejamento deve incluir o tempo suficiente para lidar com 
qualquer aspecto não previsto. Deve ser acordado um tempo de 
execução apropriado para que as Entidades possam incluir a 
Revisão por Pares nos seus planos de trabalho. As Entidades 
parceiras devem certificar-se de que têm disponibilidade de 
recursos para atender a situações imprevistas. 
 

Exemplos de boas práticas: 

 A Revisão por Pares inicia-se em (mês e ano) e levará 
aproximadamente (duração). 

 O trabalho em campo será desenvolvido no período de 
(mês e ano) a (mês e ano). 

 A equipe de revisão entregará um relatório provisório à EFS 
revisada até (data). 

 A EFS revisada fará comentários a esse relatório até (data). 

 O relatório final será apresentado à EFS revisada até (data). 
 

Idioma 
As Entidades parceiras devem entrar em acordo quanto ao idioma 
a ser utilizado na revisão textual. 
 

Funcionários 
O número, a função administrativa e o perfil dos funcionários 
necessários para cada EFS devem ser estimados, ajudando, assim, a 
chegar-se a uma melhor decisão sobre os funcionários que serão 
designados para o exercício e também estipular os prováveis custos. 
Por um lado, devem ser tomadas providências para que sejam 
mantidos, na medida do possível, os funcionários originalmente 
designados para o trabalho, permitindo-se, assim, implementar 
mais rapidamente a revisão. Por outro lado, as Entidades podem, 
por qualquer razão, tomar medidas específicas, substituindo, a 
pedido da EFS revisada, os funcionários inicialmente designados. É 
importante que os funcionários mantenham sua independência, 
imparcialidade, precisão e objetividade, resguardando o sigilo de 
toda a revisão. 
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Ao selecionar os participantes da equipe, a EFS revisora deve 
avaliar as habilidades particulares requeridas pelo foco atribuído à 
revisão. O líder da equipe, antes de completar a estrutura de 
funcionários proposta, precisa confirmar habilidades necessárias, 
como, por exemplo, domínio da língua estrangeira específica e 
prática em auditoria de Tecnologia da Informação (TI). Quando o 
líder da equipe identifica falha na especialidade do quadro de 
funcionários proposto, as EFSs poderiam considerar a possibilidade 
de contratar peritos externos em fases específicas da revisão. 
 

Exemplos de boas práticas: 

 A equipe de revisão consistirá de auditores de Entidades de 
(países). A EFS de (um país) vai coordenar e liderar a equipe. 

 A equipe coordenadora é a EFS de (um país). Cada uma das 
Entidades de (países) contribuirá com X membros para 
integrar a equipe de revisão. 

 Para garantir a segurança, a equipe de revisão demonstrará 
que os revisores dos arquivos de auditoria possuem um 
nível de certificado de segurança equivalente a [...] 

 Os membros da equipe de revisão respeitarão a 
confidencialidade do objeto da auditoria. 

 
Escopo e conteúdos de uma Revisão por Pares 
A Revisão por Pares pode cobrir a área de auditoria e/ou de 
funções organizacionais da EFS em geral, ou pode se limitar a um 
tópico específico (ver capítulo 2, Definição). Nesse caso, os tópicos 
a serem observados na revisão devem ser explicitamente 
estabelecidos, para garantir que a equipe permaneça dentro desses 
limites determinados. Tópicos a serem excluídos podem ser 
politicamente delicados, sigilosos ou relacionados com áreas 
suscetíveis a qualquer consequência desconhecida ou indesejável, 
uma vez submetidos a um estudo externo. 
 
As Entidades podem também focar os tópicos nos quais a perícia é 
necessária ou que, por outra razão, devam ser examinados mais 
cuidadosamente. A Revisão por Pares pode ser estendida a áreas 
adicionais, se solicitado pela EFS revisada. 
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Uma Revisão por Pares pode conter os seguintes tópicos: 

 independência legal, real e financeira da EFS; 

 funcionários (número, recrutamento, treinamento inicial e 
continuado, atribuições e motivação); 

 organização estrutural e procedimental; 

 planejamento e condução das missões de auditoria, 
achados de auditoria, relatório e acompanhamento; 

 controle de qualidade do trabalho de auditoria; 

 relações públicas, impacto de auditoria e reputação de que 
goza a EFS; e 

 revisão de adequação às normas profissionais, éticas e/ou 
internas. 

 

Exemplos de boas práticas: 

 O foco primário desta Revisão por Pares será avaliar se a 
execução da auditoria operacional da EFS revisada fornece 
informações objetivas e independentes sobre a 
performance do governo. 

 O objetivo da Revisão por Pares é avaliar as seguintes áreas 
da EFS sob revisão [...] 

 

Arquivos e outros documentos 
Os parceiros das Entidades devem, expressamente, determinar 
como e em que medida o pessoal da EFS revisada pode conceder, à 
EFS revisora, acesso a seus registros.  
 

Os revisores devem respeitar a confidencialidade das informações 
que chegam ao seu conhecimento durante a revisão. Como regra, o 
revisor da EFS deseja que o conteúdo dos arquivos e outros 
registros, bem como de entrevistas conduzidas como parte da 
Revisão por Pares, seja tratado de forma confidencial. As Entidades 
podem, também, determinar — tendo em conta as normas 
aplicáveis ou leis específicas de cada país — se o relatório final 
deverá ser publicado no todo ou em parte, no sítio da INTOSAI ou 
em outro lugar. A EFS revisada pode decidir, também, que o 
relatório final não será publicado, mas formulado somente para seu 
uso interno. 
 

Exemplos de boas práticas: 

 Um representante da EFS revisada garantirá, à equipe de 
revisão, o acesso a arquivos, a documentos e a indivíduos 
requeridos durante a revisão. 
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 Os membros da equipe de revisão respeitarão a 
confidencialidade de todas as observações e conclusões até 
que tenham sido confirmadas, apuradas com o escritório 
de revisão e aprovadas para lançamento/ publicação. 

 A EFS revisada fornecerá instalações suficientemente 
seguras para proteger as informações e os dados recebidos. 

 
Questões processuais 
Para assegurar o bom andamento da Revisão por Pares, todas as 
questões processuais podem ser determinadas de antemão no 
Memorando de Entendimento (MdE). Tais questões podem incluir: 

 
 a Revisão por Pares pode requerer dos revisores das 

Entidades que entendam os requisitos jurídicos, contábeis 
e reguladores que são peculiares à jurisdição da EFS 
revisada; é conveniente que, como parte do processo de 
consulta, a EFS revisada nomeie grupos ou indivíduos 
específicos para diferentes tipos de demandas; 

 a decisão dos delegados da EFS revisora de conduzir ou não 
entrevistas com funcionários deve ser documentada no 
MdE, bem como a possibilidade de não divulgar o 
propósito da revisão. Acesso livre e aberto aos funcionários 
da EFS revisada e outros aspectos relevantes da 
organização são essenciais para a conduta aberta e 
transparente da Revisão por Pares; 

 os participantes devem considerar, em relação à consulta 
com especialistas locais externos, a confirmação dos 
procedimentos a serem seguidos para sua realização. 
Assuntos a serem considerados incluem os peritos a serem 
designados, as questões de confidencialidade, de custo, e 
se a consulta será direta entre as Entidades revisoras e os 
especialistas ou por meio da EFS revisada; 

 aconselha-se que sejam definidos os documentos que 
devem ser transferidos para o escritório principal do revisor, 
como, por exemplo, originais, cópias e documentos 
confidenciais. Disposições para garantir a segurança da 
comunicação entre as Entidades participantes devem ser 
previamente acordadas, particularmente com respeito aos 
documentos confidenciais a serem enviados por meio da 
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internet, quando completado o trabalho em seus países de 
origem; 

 o MdE deve incluir um processo para esclarecer os fatos. 
 
Exemplos de boas práticas: 

 De acordo com a solicitação da equipe de revisão, a EFS 
revisada designará pessoas que servirão como contato 
dentro e fora da EFS, especialmente nos ministérios e no 
Parlamento. 

 Os documentos fornecidos pela EFS revisada serão 
examinados em sua sede, bem como na sede das Entidades 
revisoras. 

 
Momento da comunicação e discussões 
As Entidades parceiras podem querer discutir como proceder à 
avaliação por pares, os primeiros resultados alcançados e, ainda, os 
achados preliminares. Datas relevantes, intervalos, questões que 
deverão ser discutidas e razões para tais discussões devem estar 
definidos no MdE. 
 
Exemplo de boas práticas: 

 Durante o processo de Revisão por Pares, a equipe de 
revisão informará à EFS revisada, de forma adequada e em 
intervalos apropriados, sobre o status do projeto. 

 
Documentação 
As Entidades parceiras devem determinar como manterão sob sua 
guarda os achados da Revisão por Pares. Os requisitos de 
documentação podem incluir: a estratégia global e o plano de 
avaliação; a integridade dos registros e a análise das evidências; o 
momento para comunicar à Entidade revisada; e seu destino final. 
O MdE deve especificar que dados, se necessários, devem ser 
retidos pelos revisores e por quanto tempo, devendo ainda 
estipular os dados que não devem ser mantidos pelos revisores, 
uma vez concluída a avaliação. Recomenda-se evitar altas 
exigências quanto à documentação revisada, pois a confiabilidade 
dos resultados deve ser a prioridade. 
 
Dado o fato de que os documentos solicitados pelos pares são 
escritos no idioma da Entidade revisada, os serviços de tradução 
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devem ser integrados no MdE. As Entidades parceiras devem entrar 
em consenso sobre os documentos que precisam ser traduzidos, 
quem será encarregado da tradução e como será remunerado. 
 
Exemplo de boa prática: 

 A EFS revisada fornece traduções de todos os documentos 
relevantes, em papel ou por via eletrônica. A equipe de 
revisão e a EFS revisada, decidirão, em conjunto, que 
documentos precisam ser traduzidos. 

 
Relatório final 
As Entidades envolvidas na Revisão por Pares devem considerar e 
acordar, de antemão, sobre a natureza e a extensão do relatório 
final. Por exemplo: se será um relatório curto, no qual constem as 
principais conclusões, um relatório detalhado de todas as 
observações ou, alternativamente, dois relatórios — uma versão 
resumida, para uso público, e um relatório detalhado, para uso 
interno. 
 
As Entidades envolvidas podem, também, determinar que 
procedimento utilizar para a elaboração do relatório final, devendo, 
para isso, acionar a equipe de preparação para estabelecer uma 
equipe editorial. 
 
A decisão sobre o momento da implementação das recomendações 
caberá à EFS revisada. As Entidades envolvidas podem concordar 
em dividir as recomendações em curto prazo (até um ano) e em 
longo prazo (até três anos) para fazê-lo. Seguir esse caminho pode 
ser útil se a implementação de uma recomendação específica for 
pré-condição para as recomendações seguintes. 
 
O relatório continuará a ser propriedade da EFS revisada. Caso a 
mesma queira envolver mais destinatários, isso pode influenciar a 
elaboração do relatório, especialmente se os conceitos de auditoria 
e os termos utilizados precisarem ser explicitados no documento. 
 
Assim, é aconselhável que constem no MdE os tópicos a seguir. A 
quem o relatório será endereçado, apenas à EFS revisada (situação 
mais frequente)? Quem emitirá o relatório, a equipe que liderou a 
revisão ou todas as Entidades envolvidas? Além disso, as partes 
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podem apontar que instituições, além da EFS revisada, receberão o 
relatório e de que forma: o sítio interno da INTOSAI, a Revista 
Internacional de Auditoria Governamental, o Parlamento da EFS 
revisada, o público em geral? Tal decisão é, normalmente, tomada 
pela EFS revisada e deve estar de acordo com o que foi 
estabelecido no MdE. 
 
A comunidade INTOSAI interessa-se em receber relatórios de 
Revisão por Pares de acordo com seu princípio “Experientia mutua 
omnibus prodest”, isto é, “A troca de experiência beneficia a todos”. 

 
Exemplos de boas práticas: 

 A equipe de revisores fornecerá, ao líder da EFS revisada, 
um relatório que abrange seus objetivos. O relatório vai, 
também, identificar as boas práticas e incluir sugestões de 
melhoria. 

 A EFS revisada pode publicar o relatório no sítio da INTOSAI 
e apresentá-lo às instituições nacionais como desejar. 

 A EFS revisada deve planejar a publicação do relatório. 

 O relatório de Revisão por Pares será propriedade da EFS 
revisada. 

 A(s) Entidade(s) revisora(s) pode(m), em concordância com 
a EFS revisada, usar o relatório para compartilhar 
informações no INTOSAI CBC Sub-Committee 3 ou para fins 
internos. 

 
Custo 
As Entidades envolvidas devem chegar a um acordo sobre quem 
deve assumir o custo — que pode ser considerável — para a 
realização da Revisão por Pares (incluindo elaboração de relatório e 
tradução). Alternativamente, cada uma das Entidades envolvidas 
pode ser responsável pelo seu próprio custo, ou um dos parceiros 
pode receber um montante fixo destinado aos serviços de revisão. 
 
O programa de Revisão por Pares pode, também, ser apoiado e 
financiado por doadores da comunidade, de acordo com os 
princípios de independência da INTOSAI. 
 
As Entidades poderão acordar sobre as questões processuais e 
administrativas, ligadas à ajuda de custo e às despesas de viagens. 
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Para minimizar os custos, a delegação deve, preferencialmente, ser 
composta por pessoal relacionado diretamente com a revisão e ser 
limitada ao número mínimo necessário para realizá-la. 
 
Exemplos de boas práticas: 

 A EFS revisada assumirá todos os custos de viagem e de 
alojamento em hotel para a preparação e a realização da 
Revisão por Pares. Ajudas de custo não serão pagas. 

 A EFS revisada pagará todas as despesas de deslocamento 
necessárias para que os membros da equipe de revisão 
possam realizar o trabalho de campo. A atividade incluirá, 
para o líder da equipe, uma visita de planejamento, e, para 
a equipe de revisão, uma visita de estudo. Despesas 
módicas de viagem incluirão passagem aérea de retorno 
(econômica / negócios), alojamento em hotel, concessão 
de diárias baseadas nas taxas dos países das Entidades 
revisadas e transporte local. As despesas de viagem serão 
autorizadas para pagamento por funcionários responsáveis 
em cada um dos gabinetes dos revisores. 

 
Apoio da Revisão por Pares 
A EFS revisada pode fornecer suporte para o exercício da Revisão 
por Pares de múltiplas maneiras, por exemplo, enviando 
documentos sobre os princípios legais e o ambiente de auditoria 
para a equipe das Entidades revisoras; fazendo apresentações 
introdutórias para ajudá-la a familiarizar-se com situações 
relevantes antes de chegar ao país; fornecendo ao pessoal da 
avaliação escritórios equipados com telefone e conexões de TI, 
bem como a segurança necessária para proteger as informações 
recebidas; designando contatos nas Entidades revisadas e 
oferecendo hospedagens para o pessoal da avaliação. Tais 
procedimentos devem ser documentados no MdE. 
 
Exemplos de boas práticas: 

 A EFS revisada fornecerá à equipe de revisão escritório e 
instalações de TI adequadas para o seu trabalho. 

 A EFS revisada designará contatos para apoiar a equipe de 
revisão em todos os assuntos, incluindo espaço em 
escritórios, instalações de TI e telefones celulares. 
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 A EFS revisada fornecerá à equipe de revisão espaço seguro 
e adequado para o seu trabalho. 

 Um representante da EFS revisada será designado para 
ajudar a equipe de revisão a ter acesso aos arquivos 
necessários, bem como para coordenar e programar 
entrevistas e outras questões logísticas. 

 A EFS revisada deverá cooperar totalmente com a EFS 
parceira na condução da revisão, fornecendo 
documentação e informação que se fizerem necessárias. 
Também fornecerá acesso ao pessoal relacionado com o 
trabalho, além de coordenar reuniões com outras pessoas, 
caso se faça necessário. 
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5 Preparação e Condução 
 
Planejamento inicial 
Ao integrar-se na Revisão por Pares, o pessoal designado para o 
trabalho pela EFS revisora deve ser cuidadosamente selecionado e 
devidamente preparado para as tarefas que o esperam. A equipe 
de revisão deve ser comunicada sobre informações pertinentes a 
fim de familiarizar-se com normas legais, organogramas, e com o 
ambiente e os principais procedimentos utilizados na revisão da 
EFS. Na medida do possível, devem ser ensinados os fundamentos 
sobre a língua de trabalho utilizada pela Entidade Revisada. 
Geralmente, um glossário dos principais termos utilizados pode ser 
de grande valia. 
 
Antes de desenvolver o trabalho de campo, deve ser feita uma 
análise ou uma troca de informações entre os gestores das 
Entidades e seus contatos principais, bem como entre os gestores 
das Entidades revisoras e o pessoal de revisão. A EFS revisada pode 
informar a todos os seus colaboradores sobre o projeto, o que 
poderá garantir uma melhor recepção à equipe de revisão e 
motivar manifestações "espontâneas" dos funcionários que não 
estão na lista de entrevistas. Além disso, a EFS revisada deve 
contatar as pessoas programadas, para garantir que estejam 
disponíveis, no caso de o revisor da EFS precisar entrevistá-las. 
 
A EFS revisada pode comunicar, internamente, o escopo e o 
processo da Revisão por Pares antes do início do trabalho de 
campo, ajudando, assim, a garantir, em ambiente agradável, um 
processo eficiente. 
 
Os revisores da EFS precisam concordar em relação ao tempo e à 
conclusão do trabalho de campo. O processo pelo qual os achados 
serão incorporados ao relatório final deve ser discutido e acordado 
na fase de planejamento, com as funções e as responsabilidades 
dos participantes claramente definidas e delimitadas. Podem ser 
discutidas questões que incluam responsabilidades para a revisão 
do trabalho de campo e o processo para garantir a coerência das 
conclusões e a chegada a um consenso. 
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Ao planejar a Revisão por Pares, as Entidades revisoras podem 
querer agendar em seu calendário uma oportunidade para 
conhecer o trabalho de pós-campo, para discutir os seus resultados 
e conclusões e para considerar a estrutura e o objeto do relatório 
de revisão. 
 

O planejamento deve ser baseado no MdE. De antemão, pode ser 
executado nas instalações das Entidades, deixando, assim, um 
tempo mais longo para a fase de implementação e de apresentação 
de relatórios e reduzindo custos. 
 

O trabalho de campo 
Ao iniciar o trabalho de campo, deve ser realizada uma discussão 
introdutória em função dos acordos estabelecidos previamente 
com os funcionários da EFS revisada e com a equipe de revisão. As 
metas, os limites e o calendário do exercício de avaliação devem 
ser explicados e discutidos, conforme necessário. A experiência tem 
mostrado que deve ser dispensada uma atenção especial às 
seguintes questões: 

 custos referentes não só à tradução, mas também a 
viagens; 

 assistência logística para as equipes de revisão da EFS; 

 destinatários do relatório final. 
  

Além disso, deve-se dar destaque ao mandato do pessoal de 
avaliação, aos termos de referência e aos procedimentos para 
solução de mal-entendidos ou de desafios imprevisíveis. Por fim, ao 
menos os itens do MdE devem ser discutidos, para que o pessoal 
responsável pela avaliação possa fazer suas observações. 
 

O questionário de feedback que se encontra neste documento 
fornece perguntas detalhadas para as áreas de revisão selecionadas. 
Se for o caso, as respostas a tais perguntas podem ser baseadas em 
uma amostra de auditorias. 
 
Para a Revisão por Pares, que é uma preliminar para montar um 
plano de desenvolvimento estratégico, é importante ser claro 
quanto: à linha de base ou ponto de partida; aos critérios de 
avaliação a serem utilizados; e, para ser coerente com a abordagem 
cada vez mais comum entre os doadores a revisão deve ser voltada 
para as partes interessadas. Por esse motivo, seria útil enfatizar 
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que nem todos os itens estabelecidos, por exemplo, na Lista de 
Verificação, têm de ser cobertos por uma análise inicial. 
 
Também seria útil levar em consideração o documento da INTOSAI, 
Building capacity in Supreme Audit Institutions: a guide, que 
enfatiza o terreno comum que este guia compartilha com os 
documentos de trabalho sobre Revisão por Pares. 
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6 Acompanhamento e Avaliação 

 
Fica a critério da Entidade revisada decidir se implementará ou não 
qualquer recomendação. Pode ficar acordado que essa EFS 
fornecerá uma resposta por escrito às observações e 
recomendações apresentadas no relatório de Revisão por Pares. 
Um plano de ação pode ser incluído nessa resposta. Além disso, a 
Entidade revisada pode solicitar à equipe de revisão que verifique 
que recomendações têm sido seguidas em um período de tempo 
determinado (por exemplo: um ano, em função das prioridades das 
recomendações), e como suas sugestões foram acatadas. Após essa 
verificação, a equipe pode preparar outro relatório sobre a 
implementação das recomendações. Se ocorrer qualquer problema 
com a implementação, o grupo de trabalho pode reformular as 
recomendações. 
 

O acompanhamento de discussões entre as Entidades pode ser de 
grande importância para ambos os lados, visto que a EFS revisada 
pode receber feedback sobre se as recomendações foram 
implementadas adequadamente ou receber sugestões adicionais 
sobre como fazê-lo. O revisor pode obter retorno de que tenha sido 
feito bom uso dos esforços envidados no trabalho de revisão. Todas 
as questões processuais, tais como âmbito do acompanhamento de 
avaliação, logística, custos, cronograma, etc., devem ser 
previamente acordados. 

 

Segundo o Plano Estratégico 2005-2010 da INTOSAI, as disposições 
vigentes para a Revisão por Pares devem ser avaliadas e 
documentadas. A avaliação de um projeto desse tipo não é apenas 
de interesse individual dos participantes, pois os pares decidem 
compartilhar as lições aprendidas com essa revisão como um 
interesse geral de todas as Entidades, que são encorajadas a avaliar 
as análises dos pares, ajudando, assim, a INTOSAI a estabelecer as 
melhores práticas. Já que a decisão da realização de uma Revisão 
por Pares é, por definição, de natureza voluntária, a avaliação 
retrospectiva é, também, um exercício voluntário. 
 

O momento adequado para uma avaliação depende do escopo da 
Revisão por Pares, assim como quaisquer recomendações de longo 
prazo e de outras circunstâncias. Em casos isolados, a avaliação 
pode ser realizada em várias etapas. 
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A avaliação da pós-revisão analisa e registra os objetivos 
preestabelecidos e seu grau de cumprimento. Outros impactos da 
Revisão por Pares que podem não ter sido buscados inicialmente 
também devem ser minuciosamente examinados e registrados. 
 
Quaisquer conclusões sobre o exercício de Revisão por Pares 
devem ser documentadas, o que pode ser de especial interesse 
para aquelas Entidades que desejem aproveitar os benefícios de 
comentários anteriores de pares para o seu próprio projeto de 
revisão. De acordo com o MdE, as principais conclusões produzidas 
na avaliação devem ser incorporadas à seção interna do sítio da 
INTOSAI para ficarem disponíveis aos outros membros da 
instituição. 
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Anexo 1: Glossário de termos 
 

Termos de Revisão 
por Pares 

Definições 

Risco de auditoria É o inverso da garantia, é o risco de um auditor chegar a uma 
conclusão errônea sobre as demonstrações financeiras 
examinadas. Ex.: o auditor falha em expressar uma reserva de 
uma demonstração financeira que está, de fato, 
substancialmente distorcida. 
Fonte: European implementing guidelines for the INTOSAI 
auditing standards. 

Independência É a liberdade da EFS com relação a assuntos referentes a 
auditorias, agindo de acordo com suas delegações auditoriais 
sem influências ou interferências externas de nenhum tipo. 

Fonte: INTOSAI. Code of Ethics and Auditing Standards. 
Auditoria interna 

 
 

 

Meio funcional pelo qual os dirigentes de uma Entidade 
recebem uma garantia de fontes internas de que os 
processos pelos quais eles são responsáveis estão sendo 
operados de uma maneira que vai minimizar a probabilidade 
de ocorrência de fraude, de erro ou de práticas ineficientes 
e não econômicas. Esse processo tem muitas características 
de uma auditoria externa, mas pode realizar 
adequadamente as orientações do nível de gerenciamento 
ao qual ele se dirige. 
Fonte: INTOSAI GOV 9100. Guidelines for Internal Control 
Standards for the Public Sector. 

Autoridade legal São leis, regulamentos, decretos, diretrizes, circulares ou 
outro documento que tenha força de lei. 
Fonte: International Federation of Accountants: Assessment 
of Regulatory and Standard-Setting Framework. Disponível 
em: <http://ar.ifac.org/ComplianceAssessment/?MBID=SA1 

&Page[2]=Show#2>. 
Pares Indivíduos confiáveis, experientes e peritos em suas próprias 

organizações, cuja recomendação tenha relevância, que vêm 
de diversas Entidades para fornecer diferentes pontos de 
vista. 
Fonte: INTOSAI. Capacity Building Committee: Building 
Capacity in Supreme Audit Institutions: A Guide. 

Revisão por Pares Revisão sistemática para avaliar em que extensão uma EFS 
está alcançando suas metas e quais os padrões adotados 
para tal. Pode abranger uma parte da atividade de uma EFS, 
por exemplo, suas auditorias de regularidade, ou englobar 
todas as suas funções, como plano estratégico, gestão de 
recursos humanos e comunicações internas e externas. Pode 
desempenhar um papel útil na identificação de áreas em 
que são necessárias melhorias.  
Fonte: Discussion paper on theme 1. Disponível em: 
<http://www.incosai2004.hu/angol/doc/EN%20I%20D 
200715.pdf>. 

http://ar.ifac.org/ComplianceAssessment/?MBID=SA1&Page%5B2%5D=Show#2>.
http://ar.ifac.org/ComplianceAssessment/?MBID=SA1&Page%5B2%5D=Show#2>.
http://www.incosai2004.hu/angol/doc/EN%20I%20D
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Termos de Revisão 
por Pares 

Definições 

Auditoria operacional Auditoria de economia, eficiência e eficácia, na qual a 
Entidade auditada usa seus recursos na execução de suas 
responsabilidades. 
Fonte: INTOSAI. Code of Ethics and Auditing Standards. 

Garantia de qualidade 
 

Processo avaliativo focado na operação do sistema de 
controle de qualidade. É uma revisão realizada, após a 
auditoria, por pessoas independentes da auditoria que foi 
realizada e que está sob revisão. Envolve, necessariamente, 
o exame de auditorias específicas, entretanto, seu objetivo 
não é criticar auditorias específicas, e, sim, determinar que 
controles deveriam ser aplicados àquelas auditorias, como 
aqueles controles foram implementados, falhas nos 
controles e outras formas de melhoria na qualidade do 
sistema de auditorias. 
Fonte: <http://www.intosaijournal.org/technical articles/ 
technicalapr05c.htm>. 

Controle de qualidade Processo pelo qual cada EFS procura garantir que todas as 
fases de uma auditoria (planejamento, execução, relatório e 
acompanhamento) sejam executadas de acordo com regras, 
práticas e procedimentos da EFS em questão. Um sistema de 
controle de qualidade deve garantir que auditorias sejam 
oportunas, abrangentes, adequadamente documentadas e 
executadas e revisadas por uma equipe qualificada. 
Fonte: <http://www.intosaijournal.org/technicalarticles/ 
technicalapr05c.htm>. 

Revisão por pares 
recíproca 

Exercício mútuo de revisão realizado por uma EFS em uma 
EFS parceira e por esta na que foi inicialmente revisora. 
Fonte: INTOSAI. Sub-Committee 3, promote best practices 
and quality assurance through voluntary peer reviews 

Auditoria de 
regularidade 

Atestado de responsabilidade financeira das Entidades 
responsáveis que envolve análise e avaliação dos registros 
financeiros e expressão de opiniões sobre as demonstrações 
financeiras; comprovação da responsabilidade financeira da 
administração do governo como um todo; auditoria de 
sistemas e operações financeiras, incluindo uma avaliação 
da conformidade com os estatutos e regulamentos 
aplicáveis; auditoria das funções de auditoria interna e 
controle interno; auditoria da probidade e propriedade das 
decisões administrativas tomadas dentro da Entidade 
auditada; e comunicação de quaisquer outros assuntos 
decorrentes ou relacionadas com a auditoria que a EFS 
considera que devem ser divulgados. 
Fonte: INTOSAI. Code of Ethics and Auditing Standards. 

Partes interessadas Partes que são afetadas pela Entidade, tais como acionistas, 
comunidades em que a Entidade opera, empregados, 
clientes e fornecedores. 
Fonte: INTOSAI GOV 9100. Guidelines for Internal Control 
Standards for the Public Sector. 

 

http://www.intosaijournal.org/technical
http://www.intosaijournal.org/technicalarticles
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Anexo B: Questionário de Feedback 

 
 

1. Revisão por Pares conduzida 

 Entidade Revisada: 

 Entidade(s) Revisora(s): 

 

2. Escopo da Revisão por Pares: 

 

3. Data / prazo da Revisão por Pares: 

 

4. Você utilizou o documento Revisão por Pares? 

Sim (   )  Se sim, qual a experiência positiva / negativa que você obteve? Por favor, 
especifique: 

 

 

Não (   )  Se não, por favor, especifique: 

 

 

5. Você usou o Questionário de Feedback? 

Sim (   )  Se sim, quais as lições que você aprendeu? Por favor, especifique: 

 

 

Não (   )  Se não, por favor especifique: 

 

 

6. Você gostaria de propor modificações para este Questionário de Feedback? 

Sim (   )  Não (   ) Se sim, por favor, especifique: 

 

 

7. Você fornecerá documentos (ex.: Revisão de Acordo por Pares / MdE, Relatório) para a 
documentação da Revisão por Pares? 

Sim (   )  Não  (   ) Se não, por favor, especifique: 

 

 

 

 
Por favor, encaminhe este questionário e quaisquer outros documentos que deseje 
compartilhar com outras Entidades para a EFS da Alemanha (international@brh.bund.de). 
Muito obrigado pela sua ajuda! 

 

 

mailto:international@brh.bund.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Verificação 
Apêndice à ISSAI 5600  

Revisão por Pares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Esta Lista de Verificação baseia-se, em parte, no ''Guia de Qualidade em 
Auditoria”, que foi desenvolvido por várias Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) em conjunto com a Sigma – Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e foi aprovado pelo VII 
Congresso da EUROSAI em 2008. Tais orientações estão disponíveis em: 
http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf
http://www.eurosai.org/docs/AQGuidelines.pdf
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Introdução  
 
 
As páginas seguintes foram desenvolvidas para servir como 
parâmetro no que se refere a questões que podem ser abordadas 
no curso de uma Revisão por Pares. Nelas está incluída uma Lista 
de Verificação com perguntas, lista essa que fornece um catálogo 
de questões que podem ser abordadas em uma Revisão por Pares. 
Tal documento não é prescritivo nem exaustivo sobre os conteúdos 
que possam ou devam estar incluídos em uma Revisão por Pares, 
que deve, certamente, cobrir outros tópicos que não são nela 
mencionados. 
 
Com tantas diferenças entre as tarefas e os mandatos de auditorias 
nas Entidades Fiscalizadoras, nem todas essas questões serão 
aplicáveis a todas elas, e a Entidade revisada pode querer que a 
Revisão por Pares seja limitada ou focada em itens especificamente 
selecionados. Uma ferramenta excelente para decidir onde e em 
que pontos a EFS quer que a revisão seja focada é a autoavaliação, 
identificando, assim, áreas que necessitam de melhorias. A 
autoavaliação pode, também, basear-se nesta Lista de Verificação, 
e a Revisão por Pares pode então acontecer, uma vez que as 
medidas tomadas com base nos resultados da autoavaliação serão 
implementadas pela revisão. 
 
A principal função da Lista de Verificação é garantir que a estrutura 
da função auditorial possa ser revisada de maneira abrangente, 
atraindo a atenção dos revisores para questões que merecem um 
cuidado especial. A lista apresenta-se, também, como uma 
ferramenta de comparação da prática do trabalho de auditoria com 
padrões gerais aceitos, uma vez que se baseia em padrões aceitos 
internacionalmente e possui informações compiladas, por exemplo, 
do Guia de Qualidade em Auditoria, assim como das Normas 
Internacionais das Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), 
especialmente da Declaração de Lima (ISSAI 1) e da Declaração do 
México (ISSAI 2) sobre a independência da EFS (ISSAI 10); da ISSAI 
20 e da ISSAI 21, sobre transparência e prestação de contas; e da 
ISSAI 40, sobre controle de qualidade para as EFSs. Existe, também, 
um forte consenso internacional sobre três elementos 
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fundamentais da base legal que são relevantes para a qualidade do 
trabalho de uma EFS: 
 

 garantia da independência da Entidade Fiscalizadora 
Superior, preferencialmente, por provimento apropriado 
na Constituição do país; 

 mandato claramente definido, especificado na legislação e 
acompanhado dos poderes legais necessários para a 
implementação das atribuições; e  

 garantia de que a EFS realizará as auditorias previstas de 
acordo com os padrões internacionalmente aceitos, ou 
outros padrões profissionais com os quais a EFS deve 
concordar. 
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1 Entendendo a estrutura geral  
 
A prestação de contas do uso dos recursos públicos é o alicerce 
para um bom gerenciamento das finanças públicas. As Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) são as instituições nacionais 
responsáveis por examinar as receitas e os gastos públicos, além de 
prover uma opinião independente sobre a maneira pela qual o 
Poder Executivo tem usado tais recursos. Esses objetivos 
fundamentais guiam o trabalho de todas as EFSs ainda que suas 
estruturas individuais e de gerenciamento variem bastante. Tais 
estruturas dependem da Constituição, da tradição, da história e de 
inúmeras outras razões. Os principais tipos geralmente 
identificados são: 
 

 o modelo de Auditor Geral; 

 o sistema de Conselho; 

 o modelo de Tribunal de Contas. 
 

Considerando-se que as disposições legais que gerenciam o 
trabalho das EFSs variam, em geral, em grande escala, existe um 
forte consenso internacional de que os princípios contidos na 
Declaração de Lima e na Declaração do México devem ser adotados, 
se as Entidades desejarem realizar suas tarefas com eficiência e 
eficácia. Comparando-se a estrutura institucional com os 
postulados expressos nessas declarações, os revisores devem ter 
em mente que a sua tarefa não é tentar implementar um modelo 
(o seu próprio modelo), mas examinar se o suporte existente 
preenche adequadamente as tarefas das EFSs. 
 
Os parágrafos seguintes abordam questões que podem ser 
levantadas pelos revisores quando coletam informações básicas; a 
partir da perspectiva das EFSs revisadas, elas podem, inclusive, dar 
dicas sobre o que esperar da revisão. A Lista de Verificação pode 
servir, também, como um critério para a prática de autoavaliação. 
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1.1 Independência legal 

Os pares podem adquirir um entendimento sobre como as 
exigências da Declaração de Lima em relação à independência são 
cumpridas. A experiência tem mostrado que as disposições legais 
sobre independência são os componentes principais da estrutura 
geral e entendê-los é o elemento-chave para uma revisão bem-
sucedida. Assim, eles podem querer ver como o estabelecimento 
da EFS e o grau necessário de independência está disposto na 
constituição ou legislação aplicável; como a independência dos 
seus membros e oficiais é garantida e quais disposições estão 
alinhadas com uma visão de independência financeira e com as 
recomendações relevantes da INTOSAI. 
 
Consideração especial deve ser prestada à ausência de influências 
externas nas opiniões de auditoria. 
 
A independência deve ser garantida não apenas na legislação, na 
constituição, mas também no trabalho diário dos auditores: 
  

 A EFS provê o Parlamento com informações 
independentes, objetivas e confiáveis sobre a 
performance de governo? 

 Como o Presidente da EFS é nomeado? 

 De quanto tempo é o seu mandato? 

 

1.2 Independência financeira 

 A independência da EFS é garantida, legalmente, e 
evidenciada na prática? 

 A EFS recebe recursos suficientes para desempenhar a sua 
função, tendo acesso a fundos para contratar consultoria 
e apoio externo, se necessário? 

 A EFS apresenta o seu orçamento ao Parlamento direta ou 
indiretamente — após discussão com o tesoureiro (o 
Secretário ou o Ministro da Fazenda)? 

 A EFS possui autorização para usar o fundo a ela 
disponibilizado em um orçamento separado como lhe for 
conveniente, ou esse orçamento está sujeito a 
interferências do Poder Executivo ou do Parlamento? 
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1.3 Independência organizacional  

 A estrutura organizacional da EFS (sistema de Tribunal, 
sistema de Conselho ou de Auditor Geral, etc.) é 
estabelecida em disposições legais ou sob outra forma 
legalmente aprovada? 

 A estrutura organizacional é adequada para o 
desempenho das funções da EFS? 

 

1.4 Mandato de auditoria 

 Os poderes de ação da EFS estão estabelecidos na 
Constituição ou em legislações aplicáveis? Tais legislações 
especificam sua missão, poderes e responsabilidades? Isso 
diz respeito, sobretudo, ao direito de decidir livremente 
sobre seleção, implementação, relatório e 
acompanhamento da auditoria. 

 O mandato da EFS descreve os procedimentos para o 
relatório de achados de auditoria e as obrigações dos 
auditados para a cooperação total com os auditores, 
dando-lhes livre acesso a todas as informações e 
documentos que eles venham a solicitar? 

 

1.5 Funções e abordagens de auditorias 

 Quais são, precisamente, as funções de auditoria das 
EFSs?  

 A EFS pode exercer a sua função auditorial estabelecendo 
seus próprios critérios ou existem, também, auditorias 
obrigatórias a serem feitas? 

 Elas abrangem o nível do governo central ou se estendem, 
ainda, ao governo estadual e ao municipal, assim como a 
empresas do Estado e a outras entidades? 

 Elas englobam entidades privadas, por exemplo, se estas 
recebem fundos públicos? 

 A auditoria da EFS cobre todas as operações e transações 
do governo que tenham impacto financeiro? 

 Os poderes, deveres básicos e responsabilidades de 
relatórios de auditoria da EFS estão incorporados na 
Constituição ou em outras legislações?  
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 Existem regras que definem o relacionamento entre 
auditores internos, entidades governamentais e empresas 
privadas de auditoria que fazem auditorias externas no 
setor público?  

 

1.6 Estratégia 

 A EFS impõe a si mesma um padrão de performance e se 
esforça para alcançá-lo? 

 Esse padrão é adotado pelos seus funcionários, e as 
principais partes envolvidas percebem que a Entidade 
trabalha de acordo com os altos padrões profissionais?  

 A EFS tem estabelecido metas estratégicas baseadas nos 
padrões impostos por ela mesma para direcionar o 
cumprimento desses objetivos (por exemplo, sua função 
de aconselhamento, auditoria em tempo real, etc.) e seu 
foco em padrões de auditoria (financeira e operacional), 
além do uso apropriado e efetivo dos recursos públicos, 
bem como o desenvolvimento da gestão financeira?  

 Os funcionários podem ter participação na definição das 
metas estratégicas da EFS? 

 A EFS possui e implementa uma estratégia de auditoria e 
indicadores de performance que guiam e permitem o 
direcionamento de suas tarefas e avaliam o impacto para 
os órgãos auditados assim como para as finanças públicas? 

 

1.7 Governança interna 

 A legislação autoriza que as EFSs publiquem regras e 
regulamentos para a administração interna da 
organização, incluindo questões como seleção, 
treinamento, funções e promoção de funcionários? 

 A EFS tem desenvolvido um código ético descrevendo o 
que é esperado dos funcionários, formalizando o processo 
a fim de evitar conflitos de interesses e outras ações 
impróprias?  

 A EFS formaliza, efetivamente, e implementa os valores 
éticos e de integridade baseados nos princípios aceitos 
pela comunidade da INTOSAI? 
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 A EFS incentiva, nos auditores, o desenvolvimento de 
comportamento para que sejam coerentes com esses 
valores? 

 Existe uma política que monitora a adequação aos 
preceitos éticos e de independência? 

 A EFS revisa, regularmente, seus métodos, manuais e 
práticas para melhorar sua efetividade? 

 

1.8 Prestação de contas  

  A quem a EFS se se dirige sobre suas atividades e 
performance?  

 Isso é feito por meio de relatórios públicos periódicos? 

 A Entidade está sujeita, periodicamente, a investigação ou 
auditoria externa? Existe a garantia de que o escopo dessa 
auditoria não interfira na independência da EFS? 

 O processo externo de seleção de auditores é 
transparente?  

 Os resultados da investigação externa são disponibilizados 
publicamente? E as recomendações são implementadas 
pela EFS? 

 A Entidade relata, regularmente, sobre como os seus 
recursos têm sido gastos e quais têm sido os resultados? 

 

1.9 Recomendações administrativas / legais  

 A EFS possui autorização para fazer recomendações a 
projetos de lei e a procedimentos administrativos quando 
verifica oportunidades de melhoria?  

 A EFS tem autorização para chamar atenção para os 
achados de auditoria que possam interferir na lógica de 
decisão de políticas ou no impacto de tais decisões? 

 A EFS tem autorização para recomendar melhorias na 
legislação, se encontradas evidências de que disposições 
legais existem ou podem ter efeitos não desejados pela 
legislatura, ou se a Entidade entender que os objetivos da 
legislatura podem ser alcançados mais eficientemente? 

 A EFS faz uso dessas autorizações? 
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2 Padrões internos e regulamentos / 
procedimentos de controle de qualidade  

 

2.1 Tipos de auditoria  

 Que tipos de auditoria a EFS realiza? 

 Como a Entidade concilia os diferentes tipos de auditoria, 
ex.: auditoria operacional, financeira, de regularidade / 
conformidade e a sua combinação?  

 

2.1.1 Auditoria financeira e de regularidade / conformidade 

 A EFS possui um mandato para auditar o atendimento aos 
regulamentos que dão subsídio a desembolso, 
arrecadação de receitas e comprometimento 
orçamentário?  

 O mandato cobre a precisão com que as receitas e 
despesas são calculadas, respaldadas por comprovantes e 
declaradas as contas e estão em conformidade com a 
administração, as disposições e os princípios de finanças 
aplicáveis? 

 A EFS tem funções jurisdicionais? Quais os procedimentos 
realizados e as sanções aplicadas? 

 

2.1.2 Auditoria operacional 

 A EFS realiza variados métodos de auditoria operacional, 
tais como: processos com base em estudos, estudos 
organizacionais, estudos de impactos e resultados, 
análises de custo-benefício, estudos de gestão da 
qualidade e dos serviços específicos, auditorias de 
Tecnologia da Informação (TI) e de meio ambiente? 

 Existem normativos em vigor que observem se há uma 
relação equilibrada entre os objetivos traçados e os 
recursos utilizados de maneira eficiente e eficaz? 
 

 A EFS examina a economia, a eficiência e a efetividade das 
medidas? 

 A auditoria abrange a eficácia das operações e de 
transações de governo, incluindo em que extensão os 
objetivos definidos têm sido alcançados (eficácia)? 
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 A auditoria abrange a possibilidade de comprovar se a 
utilização de recursos para alcançar os objetivos 
previamente fixados foi limitada a um nível mínimo 
necessário (eficiência)? 

 A auditoria pressupõe, também, a necessidade de avaliar 
os resultados do programa? Por uma questão de princípio, 
tal avaliação deve abordar os seguintes aspectos: 
– conquista de metas; 
– resultados; 
– desempenho (eficiência da execução e eficiência do 

 próprio programa?); e 
– impacto na sociedade. 

 

2.1.3 Exceções e materialidade dos achados 

 Fica estabelecido que a EFS deve, sempre que possível, 
evitar lacunas em auditorias, isto é, está garantida uma 
ampla visão sobre a gestão de fundos públicos?  

 Há uma preocupação com as áreas que apresentem riscos 
significativos? 

 

2.1.4 Auditoria em tempo real 

 Existem regras que autorizam a EFS a realizar trabalhos de 
auditoria de um projeto ou programa nos estágios iniciais, 
por exemplo, quando uma decisão já tenha sido tomada, 
mas os gastos ainda não tenham sido realizados e danos 
potenciais ainda possam ser evitados? 

 

2.2 Padrões de auditoria  

 A EFS usa padrões de auditoria que definem, claramente, 
como o trabalho de auditoria deve ser executado?  

 Esses padrões se alinham com as tarefas da auditoria, com 
os padrões da INTOSAI e outros guias e padrões 
profissionais? 

 Se sim, de que maneira a Entidade se certifica de que tais 
padrões são implementados?  

 Se os auditores seguem padrões internacionais ou 
externos, eles precisam se justificar quando decidem não 
aderir a tais padrões em um caso individual? 
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 A EFS conduz auditorias de acordo com seus próprios 
padrões? 

 A EFS cuida para que os seus padrões sejam regularmente 
atualizados?  

 Os padrões estão, facilmente, disponíveis aos auditores 
(em bibliotecas, como gravações eletrônicas ou via 
internet)?  

 Existe um procedimento para verificar se todos os 
auditores sabem quais são os padrões? 

 Os padrões de auditoria são disseminados?  

 Os padrões estão, claramente, autorizados e os 
funcionários da EFS são obrigados a adotá-los na condução 
do trabalho auditorial? 

 De que forma os auditores são incentivados a dominar e a 
usar, amplamente, tais padrões? 

 A EFS, como primeiro passo, define e decide os padrões 
apropriados e os níveis de qualidade para os seus 
resultados e, em seguida, estabelece procedimentos 
abrangentes, desenvolvidos para garantir que o nível de 
qualidade seja alcançado?  

 A EFS desempenha um papel (em nível nacional) na 
definição de padrões de contabilidade pública e de 
auditorias?  

 Se não, é definido o relacionamento entre a EFS e a 
Entidade responsável pelo desenvolvimento dos padrões 
de contabilidade governamental? 

 A EFS está envolvida com a normatização de 
procedimentos de auditoria? 

 

2.3 Controle de qualidade 

 Os padrões de auditoria fornecem revisão do controle de 
qualidade?  

 Tais sistemas e procedimentos: 
– confirmam que os processos de garantia de qualidade 

 integral têm sido operados satisfatoriamente; 
– garantem a qualidade do Relatório de Auditoria; 
– garantem melhorias e evitam repetições de erros; 
– garantem que existe um bom fluxo de comunicação; 
– asseguram que existe um processo de feedback; 
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– implementam os princípios da ISSAI 40? 

 A EFS estabelece, também, os seus próprios arranjos de 
controle de qualidade em relação ao planejamento de 
auditoria, à condução e ao relatório? 

 A auditoria pode ser revisada a fundo por auditores que 
tenham qualificações pertinentes e não estejam 
envolvidos em tais auditorias, e isso é realmente feito? 

 Existe a garantia de que o trabalho auditorial é realizado 
por um funcionário e autorizado por outro? 

 Existem processos para identificar lições secundárias 
dessas revisões de qualidade e para disseminá-las na EFS? 

 A EFS possui um manual de garantia de qualidade em 
conformidade com os padrões internacionais? 

 O manual define as metas e as demandas de qualidade da 
auditoria?  

 O manual descreve as responsabilidades, os processos e as 
metodologias, assim como os meios para medir a 
qualidade das auditorias realizadas pela EFS? 

 A EFS possui um plano detalhado de cada auditoria que ela 
planeja fazer que defina claramente como a auditoria será 
conduzida? 

  A equipe de cada auditoria relata regularmente o 
desenvolvimento do trabalho em concordância com o 
plano e com o manual de garantia de qualidade? 

 
                                                                                                                                                                                                          

 2.4 Revisão interna / externa  

 A Entidade Fiscalizadora Superior estabeleceu a sua 
própria unidade de auditoria interna com alcance amplo 
para auxiliar na realização eficaz das suas operações e 
manter a alta qualidade da sua gestão? 

 Este trabalho de auditoria interna é diretamente relatado 
ao Presidente / Auditor Geral da EFS? 

 Existe um processo formal para garantir que as 
recomendações da unidade de auditoria interna estejam 
sendo implementadas, uma vez que tenham sido aceitas 
pela EFS?  

 A Entidade estabeleceu um mecanismo de controle 
interno para prevenir riscos e prover garantia razoável do 
bom cumprimento de sua missão de acordo com os 



 

50 

objetivos, a estratégia e os critérios de desempenho 
fixados? (Ver, também, 3.2.3 Economia, eficiência e 
eficácia.)  

 A EFS solicita a opinião dos auditados em relação à 
qualidade de seus relatórios?  

 Uma equipe de auditores foi formada para a garantia de 
qualidade? 

 A EFS examina, periodicamente, o seu método de trabalho 
por meio de autoavaliação, visando a implementar um 
processo de melhoria contínua? 

 A Entidade passa por avaliação externa periódica, por 
exemplo, uma Revisão por Pares do seu trabalho como 
parte de compromisso com um processo contínuo de 
melhoria? 

 

2.5 Relações com outras Entidades públicas 

 O relacionamento entre a EFS, o Legislativo e o Executivo é 
claramente definido por lei, de acordo com as condições 
do país, tendo a independência da EFS como princípio 
fundamental? 

 

2.6 Segurança da informação 

 A EFS possui normas instituídas e claras para garantir que 
as informações sejam tratadas com a devida 
confidencialidade? 

 As EFSs certificam-se de que as informações privilegiadas 
adquiridas são disponibilizadas apenas aos seus 
destinatários e não a terceiros? 

  A EFS garante a comunicação dessas normas entre os 
seus auditores assim como o seu cumprimento?  
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3 Aspectos estruturais  
 
3.1 Regras formais 
 

3.1.1 Estrutura e responsabilidade  

 A EFS possui uma estrutura organizacional que lhe permite 
executar suas tarefas em boas condições de economia, 
eficiência e eficácia? 

 As funções e responsabilidades são definidas de forma 
clara e transparente para todos os funcionários, e são 
evitadas sobreposições? É assegurado o cumprimento de 
todas as tarefas da EFS?  

 Existe um sistema eficiente de relatório e de comunicação 
interna na EFS?  

 Há um mecanismo para assegurar o controle e a garantia 
de qualidade na estrutura geral da EFS? 

 Existe, por parte dos gestores, um comprometimento que 
promova e garanta que o controle de qualidade seja 
praticado?  

 

3.1.2 Alterações nas tarefas de auditoria 

 A EFS está apta e possui flexibilidade suficiente para 
responder a mudanças em suas tarefas de auditoria em 
tempo hábil, sempre que a lei permita? 

 

3.2 Áreas funcionais 
 

3.2.1 O processo de auditoria – estrutura e documentação  

 Todo o processo de auditoria é claramente estruturado, e 
os papéis de todos os envolvidos são definidos de forma 
clara e transparente? 

 Existe um procedimento claro para resolver as diferenças 
de opiniões? 

 O processo de auditoria é documentado de forma 
adequada e contínua? 

 A EFS tem um amplo campo de atribuições para avaliar e 
decidir sobre todos os aspectos que são essenciais para a 
realização da sua missão? 
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3.2.2 Requerimentos administrativos e técnicos  

 A EFS possui os meios técnicos e de comunicação 
necessários para o cumprimento de suas tarefas? Seu 
equipamento de informática é adequado? 

 Incentiva o uso e o desenvolvimento de Tecnologias da 
Informação (TI), incluindo o emprego de sistemas 
informatizados de auditoria? 

 Tem realizado eventos sobre auditoria que utilizam 
sistemas informatizados? 

 Possui um manual sobre auditorias assistidas por TI? Este 
manual inclui uma função de arquivamento (eletrônico) e 
de internet/intranet? 

 Existem unidades administrativas que dão apoio ao 
trabalho das equipes de auditoria executando tarefas de 
escritório, de TI e de publicidade? 

 

3.2.3 Economia, eficiência e eficácia  

 Existem provisões (ex.: recursos financeiros e humanos, 
logísticos e de transporte) para garantir que a Entidade 
execute suas tarefas de uma forma econômica, eficiente e 
eficaz? 

 As EFSs possuem referenciais para monitorar o seu 
desempenho, e tais referenciais tratam, também, de suas 
deficiências? 

 As deficiências detectadas no desempenho da EFS são 
informadas às chefias, e se tomam as medidas corretivas 
adequadas? 

 
3.2.4 Recursos humanos 
 

3.2.4.1 Estratégia geral 

 A EFS estabeleceu uma estratégia clara para prover 
garantias suficientes de que possui os funcionários 
necessários, em número e especialidade, para ocupar-se 
de suas tarefas (plano de força de trabalho)?  

 Existem políticas claras que cobrem assuntos de recursos 
humanos tais como: nomeação de funcionários para 
capacitação e desenvolvimento; pagamento e 
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remuneração; avaliação de funcionários; conflitos de 
interesses e rotatividade de funcionários?  

 A EFS possui uma política para identificar os funcionários 
que possuem habilidades necessárias em momentos 
específicos? 

 Caso o colaborador deixe a Entidade, assegura-se que se 
manterá um nível de conhecimento e de atitudes técnicas 
em suas atividades? 

 A EFS dá ênfase não somente a habilidades técnicas, mas 
também a habilidades sociais/pessoais? 

 

3.2.4.2 Estratégia de recrutamento  

 A EFS estabelece uma estratégia clara para o 
recrutamento e a seleção de novos funcionários? 

 A EFS procura por excelência e antecipa suas necessidades 
de acordo com o tipo de trabalho que espera realizar no 
futuro? 

 A estratégia de recrutamento está separada da estratégia 
geral? 

 A estratégia contém objetivos e programas vinculados à 
seleção ou estes são elaborados em um documento à 
parte? 

 A Entidade pode consultar especialistas em uma área 
específica como engenheiros, arquitetos ou especialistas 
em TI? 

 A EFS usa formas adequadas de recrutamento (centros de 
avaliação, etc.) e possui autonomia na seleção de novos 
membros?  

 A EFS assegura que as necessidades de funcionários sejam 
publicamente conhecidas, para que o processo de 
contratação se dê de uma forma transparente e aberta 
aos participantes, oferecendo, assim, oportunidades 
igualitárias? 

 A Entidade dá ênfase adequada à educação formal e à 
experiência profissional no recrutamento de funcionários? 
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3.2.4.3 Capacitação inicial 

 A EFS oferece formação inicial e preparatória, planejada e 
desenvolvida para ajudar os novos funcionários, 
abarcando assuntos de estrutura organizacional, 
relacionamentos de trabalho interno e externo, padrões 
éticos, padrões de desempenho, etc.? 

 A capacitação inicial inclui um período probatório e outro 
de trabalho prático em campo? 

 A EFS prefere recrutar funcionários que já tenham 
habilidades/experiências ou prefere treinar novos 
profissionais? 

 

3.2.4.4 Capacitação técnica e de habilidades 

 A EFS oferece capacitação técnica e de habilidades com o 
intuito de qualificar os auditores com conhecimentos e 
habilidades técnicas necessárias para o planejamento, a 
condução e a elaboração de relatórios de qualquer tipo de 
auditoria (conformidade, regularidade, financeira ou 
operacional) que o auditor, individualmente, execute, 
preparando-o, de igual modo, para executá-la 
eficientemente e com um alto nível de qualidade? 
 

 A EFS conta com uma dedicada unidade de suporte 
técnico que atualize os documentos técnicos e ofereça 
suporte? 

 A Entidade usa, como facilitadores, os funcionários que 
têm experiência/perícia suficiente nas áreas de 
conhecimento/habilidades que serão objeto da formação? 

 As necessidades de capacitação dos funcionários são 
avaliadas? 

 É ofertada, aos auditores, a possibilidade de apontar 
oportunidades de capacitação / formação na sua unidade 
ou no exterior? 
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3.2.4.5 Capacitação gerencial 

 Existe treinamento gerencial para os supervisores de 
equipes de auditoria? 

 Isso garante que os gerentes tenham as habilidades 
requeridas na medida em que progridam na organização, 
como, por exemplo, habilidades em planejamento 
estratégico e operacional, em orçamento de tempo e 
fundos, análise de resultados, habilidades sociais e em 
comunicação e apresentação? 

 Existe uma estratégia para identificar e capacitar futuros 
gerentes? 

 

3.2.4.6 Formação continuada 

 Existe uma política para garantir que os auditores passem, 
rotineiramente, por capacitações para manter e 
aperfeiçoar suas capacidades profissionais?  

 A EFS possui um comprometimento com o aprendizado 
contínuo? 

 Existe um programa de capacitação detalhado por 
semanas e meses, e os objetivos educacionais são 
determinados por um período de um ano ou mais? 

 Existe um mecanismo para garantir que todos os auditores 
participem de capacitações? 

 Para aumentar o conhecimento e a competência dos 
funcionários e ajudá-los a lidar com o aumento da 
diversidade nas tarefas que executam, há oportunidades 
para que eles se beneficiem de cursos externos, estágios 
ou transferência temporária, incluindo a oportunidade de 
trabalhar em auditorias conjuntas com outras EFSs? 

 Os funcionários estão adequadamente motivados para o 
processo de desenvolvimento das suas habilidades? 

 

3.2.4.7 Avaliação 

 O desempenho dos funcionários é avaliado 
regularmente? 

 Os critérios de avaliação são amplamente conhecidos? 
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 A avaliação é realizada objetivamente? 

 Os objetivos e o uso proposto dos resultados da avaliação 
estão definidos? 

 

3.2.4.8 Feedback dos funcionários  

 A EFS assegura que os funcionários sejam tratados de 
forma justa e igualitária? A EFS recebe feedbacks sobre 
tais questões?  

 Existe um mecanismo que permite que funcionários 
expressem, confidencialmente, suas opiniões, 
possibilitando que as sugestões sejam levadas em 
consideração? 
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4 Abordagem de auditoria  
  

As abordagens de auditoria variam de acordo com o mandato das 
EFSs. O parágrafo seguinte trata de questões que se aplicam a 
todas as formas e encargos, e o segundo parágrafo lista as questões 
que serão abordadas apenas se o encargo de auditoria da EFS 
venha a prever um tipo específico de auditoria. 
 

4.1 Seleção de auditoria 
 

4.1.1 Estratégia geral  

A estratégia geral para a realização de auditorias financeiras 
obrigatórias — com a obrigação legal de cobrir todas as Entidades 
— pode diferir das auditorias operacionais, que estão totalmente 
sob discricionariedade da EFS individual. 
 

 A Entidade considera os seguintes aspectos quando está 
decidindo qual área auditar e quando realizará as 
auditorias? 

– avaliação do risco, relevância, sensibilidade, 
materialidade e valores agregados nos tópicos de 
auditoria; 
– recursos humanos e financeiros requeridos para a 
execução de auditorias específicas, incluindo a  
consideração de disponibilidade de funcionários com as 
habilidades necessárias, levando em consideração o 
tamanho e a complexidade do auditado; 
– momento em que os resultados de auditorias 
específicas provam ser mais úteis, tendo em conta os 
prazos impostos por lei; 
– necessidade em potencial de revisar as prioridades 
auditoriais em resposta a mudanças circunstanciais;  
– a seleção e o tempo de auditoria podem ser 
influenciados pelo trabalho de auditores internos ou de 
outros auditores que estejam realizando auditorias no 
mesmo órgão. 
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4.1.2 Prioridades em tarefas de auditoria  

 Na seleção de tarefas a serem incluídas no plano de 
auditoria, a EFS toma os devidos cuidados para evitar 
lacunas de auditoria? 

 A EFS utiliza critérios relevantes para priorizar tópicos na 
auditoria? 

 De que maneira a EFS administra a prioridade relativa 
entre potenciais tópicos de auditoria, considerando 
auditorias requeridas por lei, onde aplicável, e limites do 
encargo? 

 Existem indicadores para uma medição rápida e segura da 
importância financeira, da materialidade e do risco da 
auditoria? 

 A EFS possui liberdade para usar técnica de amostragem? 

 A EFS tem autonomia para deixar de auditar contas 
específicas? 

 

4.1.3 Seleção de instituições para serem auditadas  

 A EFS seleciona tópicos de auditoria com a visão de gerar 
achados que forneçam uma visão geral das operações de 
governo que estejam sob sua responsabilidade de 
auditoria? 

 A EFS coleta informações sobre os tópicos auditados e as 
usam para identificar áreas que merecem inspeção? 

 

4.1.4 Eficiência em custos 

 A consciência dos custos pode requerer que se dê 
preferência a auditorias que, baseadas em conhecimento 
prévio, estão propensas a gerar achados significativos? 

 Novas áreas de auditorias são levadas em conta? 

 Existem regras para tal? 
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4.2 Planejamento de auditoria 
 

4.2.1 Recursos  

 A EFS revisada tem um processo efetivo pelo qual decide 
como usar seus recursos discricionários para obter os 
melhores resultados? 

 Os recursos usados nas missões de auditoria são alocados 
apropriadamente? 

  Os Relatórios de Auditoria são entregues dentro do 
prazo? 

 A EFS utiliza as informações coletadas durante trabalhos 
de auditorias anteriores ou exercícios de referência 
(benchmarking) para ajudar a estimar, adequadamente, os 
recursos e os prazos das auditorias? 

 Existem planos de contingência para reduzir os atrasos 
causados pela atribuição de outras tarefas a funcionários, 
por faltas ou licenças médicas?  

 A EFS possui uma política que leva em consideração as 
necessidades de recursos financeiros ou humanos 
requeridos para a execução de auditorias específicas, em 
particular: 

– o número e as habilidades dos funcionários 
disponíveis para a auditoria? 
– os recursos como tempo, fundos e outros, incluindo 
perícia externa, quando relevante, necessária para a 
condução do trabalho auditorial? 
– os riscos que podem ser encontrados na auditoria? 

 

4.2.2 Adequação 

 A EFS desenvolve um entendimento do ambiente, da 
prestação de contas e de sistemas-chave de 
gerenciamento do órgão auditado antes de a auditoria 
realmente acontecer? 

 Existem procedimentos que garantam a qualidade das 
questões e os métodos de auditoria que devem ser 
utilizados? 

 A EFS realiza uma revisão de acompanhamento para 
determinar se ações apropriadas foram executadas em 
relação aos achados de auditoria e às recomendações 
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referidas anteriormente? 

 A EFS assegura que as auditorias executadas por ela 
mesma estão em concordância com as normas vigentes?  

 A EFS identifica os elementos-chave do sistema de 
controle interno? 

 
4.3 Implementação de auditoria 
 

4.3.1 Funcionários  

Existe, na Entidade Fiscalizadora, uma política para garantir 
que: 

 Todos os envolvidos na auditoria entendam o plano como 
um todo e as tarefas, individualmente, designadas? 

 Cada funcionário envolvido na auditoria tem as 
habilidades necessárias para executar as tarefas que lhe 
sejam designadas? 

 Existe conflito de interesses ou outros fatores que possam 
impedir qualquer funcionário envolvido na auditoria de 
executar as tarefas que lhe são atribuídas de maneira 
competente e objetiva? 

 A ausência de conflitos de interesse é registrada?  

 Antes da aprovação do plano, foi dada aos envolvidos a 
oportunidade de expressarem a sua opinião sobre as 
tarefas a eles designadas e de participarem do 
desenvolvimento do plano? 

 

 4.3.2 Documentação e procedimentos  

 O processo de auditoria é documentado de forma 
transparente e adequada? O mesmo acontece com as 
tomadas de decisão internas? 

 Os relatórios de auditoria são, devidamente, registrados 
para facilitar a procura? 

 As condições físicas e ambientais são apropriadas para 
garantir a preservação dos registros independentemente 
do fato de eles serem físicos ou eletrônicos? 

 As medidas apropriados são tomadas nas seguintes áreas: 
 – a documentação da auditoria é guardada 
adequadamente; descreve, de forma apropriada, os 
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testes e achados da auditoria; os documentos são 
registrados e contêm as referências necessárias aos 
elementos relevantes do programa de trabalho e das 
missões realizadas? 
– o plano de auditoria fornece os links nos quais os 
documentos de trabalho podem ser encontrados? 
– é possível imprimir as evidências de auditoria 
quando se trata de auditoria em sistemas 
informatizados? 
– as evidências de auditoria são suficientes e 
apropriadas? 
– são cumpridos os procedimentos estabelecidos para 
a obtenção de evidências de auditoria? 
– existem níveis de segurança para limitar o acesso a 
documentos que são partes da evidência de auditoria? 
– a abordagem de auditoria planejada permanece 
apropriada à luz dos achados reunidos na auditoria, ou 
são feitas mudanças apropriadas?  
– os sistemas do controle interno do órgão auditado 
são documentados adequadamente, avaliados e 
testados? 
– os controles relacionados com a TI são levados, 
adequadamente, em consideração? 
– amostras adequadas, procedimentos analíticos, 
coleta de dados e técnicas de análises de informação 
são usados, quando apropriados? 
 – documentos de trabalho incluem evidências 
relevantes, confiáveis e suficientes que dão apoio a 
todos os achados, opiniões, conclusões e 
recomendações? 
 – os auditores documentam o trabalho de uma forma 
tal, que uma pessoa independente possa refazer o 
trabalho e entender a natureza, o tempo dispendido e 
a extensão do que foi feito?  
 – uma lista de verificação é elaborada para garantir 
que o trabalho realizado esteja convenientemente 
documentado? 
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4.3.3 Revisão antes do trabalho em campo 

 Antes de ser iniciado o trabalho de campo, o plano é 
revisado para assegurar que pode ser devidamente 
implementado? 

 Todos os membros da equipe de auditoria estão 
envolvidos na revisão para garantir que entendam o plano 
de maneira integral, como também o seu papel na 
auditoria, dando-lhes a oportunidade de fazer qualquer 
questionamento? 

 Os auditores são incentivados a apontar possíveis falhas 
no plano de auditoria e no sistema de controle de 
qualidade? 

 O escopo ou a tarefa de auditoria podem ser ajustados se 
surgirem imprevistos? Essas mudanças são submetidas à 
aprovação do gestor responsável?  

 A EFS adota e implementa padrões profissionais, métodos 
de fortalecimento e técnicas para prevenir e detectar 
fraudes e corrupção? Aperfeiçoa a comunicação por meio 
de relatórios, incentiva a publicação e o uso de guias e 
manuais de procedimentos? 

 

4.3.4 Documentação contínua 

 A realização de tarefas individuais no plano de auditoria é 
documentada, revisada, evidenciada e aprovada pelo 
supervisor imediato do auditor responsável pelo trabalho? 

 Os documentos de trabalho são, sistematicamente, 
coletados, revisados e guardados? 

 As mudanças no plano de auditoria aprovado são 
documentadas, acompanhadas dos motivos que 
determinaram as mudanças, especialmente se alteram 
significativamente a metodologia da auditoria, o 
cronograma ou os recursos exigidos para a sua realização?  

 Essas mudanças são revisadas e aprovadas pelo auditor 
responsável que aprovou o plano original? 
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4.3.5 Supervisão durante a auditoria  

 A estrutura organizacional inclui um departamento de 
supervisão, ou a supervisão faz parte da equipe de 
auditoria? 

 Quem mais está encarregado da supervisão? 

 O líder da equipe de auditoria supervisiona, 
adequadamente, os envolvidos para se certificar de que as 
tarefas estão sendo executadas adequadamente? 

 

4.3.6 Revisão após término da auditoria 

  Visando a identificar mudanças e melhorias necessárias 
em auditorias futuras, o líder da equipe e seus 
supervisores, se existirem, revisam todos os aspectos das 
tarefas da auditoria realizada durante o processo, 
incluindo testes realizados, achados e documentos de 
trabalho e fazem o devido registro? 

 A equipe de auditoria / o auditor competente examina as 
causas e as consequências das falhas encontradas durante 
o processo da auditoria? 

 

4.3.7 Perícia externa 

 A EFS procura a assistência de peritos externos em 
situações inesperadas, ou se questões técnicas forem 
levantadas durante o trabalho auditorial que solicite 
habilidades que estejam além daquelas oferecidas pela 
equipe? 

 A EFS garante que o trabalho feito pelo perito é, 
devidamente, documentado e avaliado? 

 É elaborado um glossário com os termos técnicos 
utilizados pelos peritos externos para garantir a 
compreensão dos documentos? 
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4.4  Relatório de auditoria 
 

4.4.1 Metodologia  

 Os tópicos de auditoria relatados são devidamente 
analisados, e são tiradas conclusões apropriadas? 

 Todos os achados de auditoria são avaliados pela sua 
materialidade, legalidade e evidência factual, tendo em 
conta todos os achados materiais relevantes? 

 Todos os fatos são apresentados de forma precisa? 

 As fontes dos fatos, as cifras e as citações são 
mencionadas? 

 Os acontecimentos significativos e relevantes, 
subsequentes à auditoria, são levados em consideração? 
O auditor está ciente e documenta tais acontecimentos?  

 Existe evidência documentada de que se dê apoio a todas 
as conclusões e opiniões?  
 
 

 Existe um caminho claro para todos os passos, achados, 
conclusões e recomendações da auditoria preparados pelo 
auditor e seus assistentes?  

 Os documentos de trabalho têm sempre referências 
cruzadas?  

 Os relatórios são concisos, claros, precisos, simples, 
objetivos, balanceados, construtivos e emitidos em tempo 
hábil? 

 Eles são claramente entendidos pelos auditados e pelas 
várias partes envolvidas? 

 Todos os achados e conclusões são apoiados por 
evidências adequadas e confiáveis que figuram nos 
documentos de trabalho? 

 As recomendações desenvolvidas pela EFS estão de 
acordo com os padrões de boas práticas profissionais?  

 Quando for o caso, os relatórios apresentam conclusões 
positivas ou sanções e medidas relevantes para serem 
tomadas pela EFS? 

 Se sim, os auditores asseguram que existem evidências 
suficientes para apoiar tais conclusões positivas? 

 Cumprem-se os prazos fixados? 
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 No que diz respeito a graves irregularidades e fraudes 
descobertas na auditoria, observam-se os procedimentos 
aplicáveis?  

 A metodologia completa da auditoria realizada é bem 
descrita nos relatórios, dando, assim, mais transparência e 
credibilidade aos achados? 

 
 

4.4.2 Procedimentos internos 

 Quem está envolvido na preparação do relatório? 

 É assegurado o alinhamento do relatório com os achados 
de auditoria? 

 Os relatórios são revisados, no que diz respeito à 
adequação, adaptação, conclusão, legibilidade, etc. por 
um auditor experiente, um júri de auditores ou por uma 
Procuradoria-Geral que seja independente da equipe de 
auditoria? 

 Se aplicável, a revisão é acompanhada de revisões futuras 
do relatório preliminar em níveis mais altos por outras 
partes da organização, especialmente se o assunto do 
relatório for sigiloso ou o material for complexo ou 
técnico? 

 Tal revisão feita por um departamento transversal é 
recomendada para evitarem-se, especialmente em 
questões legais, sucessivas opiniões inconsistentes, 
decorrentes de unidades diferentes, emitidas pela EFS? 

 Existe alguma disposição legal clara ou orientação interna 
sobre quem tem a autoridade para emitir e aprovar o 
relatório de auditoria (o supervisor da auditoria, o painel 
de auditoria, outro)?  

 

4.4.3 Pontos de vista diferentes / evidências contraditórias 

 O relatório preliminar de auditoria, depois da revisão 
interna, é fornecido ao órgão auditado para revisão e 
comentários dentro de um tempo específico?  

 Até que ponto os comentários recebidos de um órgão 
auditado são considerados pela EFS? 

 Esses comentários são publicados no relatório? 

 Como as discordâncias factuais são resolvidas? 
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 Todas as evidências dos conteúdos contraditórios são 
reconhecidas no relatório, juntamente com uma 
explicação do porquê de elas terem sido rejeitadas, ou não 
estão refletidas no relatório final? 

 

4.4.4 Relatório sobre infrações detectadas  

 O relatório é desenvolvido de acordo com os encargos da 
EFS e a legislação relevante? 

 O processo de auditoria prevê e a EFS garante que casos 
de delito, como comportamento fraudulento, violação de 
contrato ou outras ofensas criminais, sejam informados, 
imediatamente, ao Ministério Público?  

 
4.5  Acompanhamento e tratamento futuro dos achados da EFS 
 

 4.5.1 Acompanhamento 

 São realizadas auditorias de acompanhamento? 

 Existe monitoramento adequado e suficiente para garantir 
que as recomendações de auditoria estejam sendo 
executadas? 

 O tempo entre a auditoria e o acompanhamento da 
implementação das recomendações é estabelecido?  

 Existem métodos regendo a implementação do 
acompanhamento, assim como um critério definido que 
especifique quando o acompanhamento deve acontecer? 

 A EFS concorda com a atividade supracitada? 

 No caso de as recomendações não serem implementadas 
ou não serem implementadas no devido tempo, a EFS 
certifica-se de que isso é documentado e justificado pelo 
auditado? 
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4.5.2 Impacto da auditoria operacional feita pela EFS 

 A EFS avalia o impacto de sua auditoria no desempenho 
da Entidade auditada? 

 A avaliação considera a visão das várias partes envolvidas? 

 Existem indicadores quantitativos para medir o impacto 
da auditoria? 

 As recomendações implementadas resultam em melhorias 
no desempenho? 

 

4.5.3 Percepção da EFS 

 Existem indicadores da forma como as tarefas, as missões 
de desempenho e as competências profissionais são vistas 
ou analisadas? 

 A EFS é um órgão prestigiado pelo trabalho que realiza? 

 A EFS é vista como uma organização independente e 
atuante, é respeitada pela sociedade e pelas várias partes 
envolvidas, tendo influência positiva na melhoria das 
atividades de governo? 

 A percepção que a sociedade tem sobre a EFS é avaliada? 

 De que forma os resultados obtidos na avaliação serão 
usados? 

 Que tipos de mecanismos têm sido considerados para 
melhorar a imagem da EFS do ponto de vista das várias 
partes envolvidas? 

 

4.5.4 Publicação 

 Se a legislação permite à EFS publicar os resultados do seu 
trabalho, as publicações são elaboradas com a intenção de 
serem compreensíveis aos auditados e ao público em 
geral? 

 De que forma os relatórios são distribuídos? 

 A EFS disponibiliza, também, o relatório na internet?  

 Que tipo de relacionamento a EFS estabelece com a 
mídia? 
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4.5.5 Gerenciando risco institucional 

 Como a EFS lida com casos potenciais de fracasso 
auditorial, como em auditorias complexas, possivelmente 
envolvendo, também, questões que são altamente visíveis 
ou politicamente sensíveis que possam enfraquecer a sua 
credibilidade? 

 Foi estabelecido um procedimento claro para avaliar esses 
riscos institucionais e para adaptá-los, considerando-se 
questões como complexidade de auditoria e seus custos, 
controvérsias associadas às questões auditadas e à 
provável cooperação ou resistência do órgão auditado? 

 

4.5.6 Gerenciando relações externas 

A EFS dedica tempo de gestão e atenção para o 
fortalecimento das relações com: 

 o Parlamento e os seus comitês? 

 o governo, para atingir melhorias na contabilidade pública 
e nos controles internos? 

 ministérios e agências estatais, para permitir que os 
auditores façam seu trabalho eficientemente, sem 
interferências e impedimentos?  

 os meios de comunicação, para assegurar que a sociedade 
tenha conhecimento dos principais produtos da EFS e das 
medidas corretivas tomadas (ou não tomadas)? 

 auditores do setor privado e associações profissionais 
relevantes, para troca de experiências que possam 
fortalecer a qualidade nos dois setores? 

 a comunidade acadêmica, para facilitar o aproveitamento 
desta fonte de perícia especializada, quando necessário, e 
para recrutar graduados de alto nível?  

 a comunidade de auditoria, incluindo cooperação em 
nível bilateral e multilateral, para facilitar a avaliação 
comparativa do desempenho (benchmarking), a troca de 
conhecimento, experiências, técnicas e informações sobre 
boas práticas. 
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