
SUBPRODUTO 19: UNIVERSO DE AUDITORIA (item 3.2 da Orientação Prática 

SFC/CGU, aprovada pela Portaria 1.055/2020) 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO: Na elaboração dessa atividade, a equipe de 
auditoria deve fazer uso do Fluxograma (SEI 2811636) e dos subitens 2.1 a 2.8 do item 
2 (Definição do Universo de Auditoria) constante do Checklist (SEI 2801714). O checklist 
e o fluxograma anteriormente mencionados estão consignados no Subproduto 24. 

Introdução 

O Manual Operacional Técnico define Universo de Auditoria como o conjunto de objetos 
passíveis de serem priorizados para a elaboração do Plano de Auditoria Interna. A definição 
do Universo de Auditoria deve ser lastreada em prévio entendimento sobre o contexto. 
Dessa forma, é primordial que ocorra o devido Entendimento da Unidade Auditada, o que 
permitirá a identificação das áreas de maior relevância e dos principais riscos, os quais 
direcionarão as auditorias que, de fato, agreguem valor e contribuam para o 
aperfeiçoamento da gestão. 

Em síntese, o Universo de Auditoria deve ser constituído desses critérios, isto é, um conjunto 
de objetos mapeados pela equipe de Auditoria, sobre os quais a UAIG atuará, por meio de 
serviços de avaliação, consultoria e/ou apuração, de forma a apoiar o atingimento de seus 
objetivos, agregar valor, e promover a melhoria dos processos de governança, de gestão de 
riscos e de controles internos. 

19.1. Estabelecimento do Conceito do Objeto de Auditoria 
 
Segundo a Orientação Prática da CGU, o Universo de Auditoria deve guardar relação com os 
processos da organização, por possuírem certa perenidade organizacional, e estarem 
diretamente relacionados com os riscos e com os controles implementados pela 
organização (o que os torna passíveis de receberem trabalhos de auditoria), sendo, 
inclusive, mais detalhados do que os macroprocessos finalísticos. Assim, a UAIG deve 
considerar os processos (ou grupo de processos correlatos) como o padrão preferencial de 

conceito para a definição dos objetos de auditoria no contexto do Universo em estudo. Item 
2.1 do Checklist PAINT 

A partir da abordagem sugerida de conceituação dos objetos nos processos, deve-se, a partir 
do conhecimento dos objetivos (chave e estratégico), identificar os macroprocessos 
existentes e, para cada um deles, o conjunto de processos finalísticos e de apoio (os objetos 
de auditoria), responsáveis pela entrega de valor pela Unidade ou área de atuação 
governamental em estudo. 
 

 



Fonte: SFC/CGU 

19.2. Visão Geral de Cada Objeto de Auditoria Definido Item 2.2 do Checklist PAINT 

Nesta etapa, a equipe de auditoria definirá quais informações serão coletadas durante o 
processo, objetivando subsidiar o estabelecimento dos objetos de auditoria, tais como: 

 Objetivos; 
 Atividades relacionadas; 
 Aspectos organizacionais; 
 Marco regulatório; 
 Arranjos orçamentários, financeiros, de pessoal e de TI existentes; 
 Riscos ou criticidades; 
 Indicação da área responsável, dos normativos e de eventuais riscos, datas; e 
 Conclusões das últimas auditorias.  

 
19.3. Organização e Cadastro de Todos os Objetos de Auditoria Mapeados Itens 2.3 e 2.4 

do Checklist PAINT 

Em posse das informações coletadas, a equipe de auditoria irá promover sua organização, 
tendo em vista a definição de quais informações serão cadastradas. Ademais, 
preferencialmente, os objetos de auditoria devem ser registrados de forma hierárquica, em 
uma estrutura de árvore, que permita agregações em níveis variados. Para que um objeto 
possa ser comparado com outros, porém, é necessário que estejam no mesmo nível 
hierárquico, ou seja; não se deve, por exemplo, comparar um processo com uma etapa de 
outro processo.  

19.4. Documentação do Resultado da Definição do Universo de Auditoria Item 2.5 do 
Checklist PAINT 

Após o procedimento de cadastro dos OA, através do sistema de gerenciamento de 
Auditoria, a equipe será capaz acessar o produto resultante da definição do Universo de 
Auditoria.  

19.5. Validação do Universo de Auditoria junto à Unidade Auditada 

Em seguida, o Universo de Auditoria, os entendimentos e conclusões coletados, serão 
submetidos à avaliação junto à Unidade Auditada. Item 2.6 do Checklist PAINT  

Cumpre registrar que ajustes e atualizações devem ser realizados caso sejam necessários. 
Item 2.7 do Checklist PAINT 

19.6. Identificação de riscos a partir da aplicação de questionários de autoavaliação de 

controles internos ao Gestor (Item não consta no Fluxograma/Checklist, apenas 
considera as especificidades do Ente) 

Até que a gestão de riscos esteja institucionalizada no MD, outra alternativa para se 
hierarquizar e priorizar macroprocessos no PAINT será a Autoavaliação de Controles. Assim, 
será elaborado e encaminhado às Secretarias/Departamentos do MD o QACI – Questionário 
de Avaliação de Controle Interno – com o objetivo de avaliar a estrutura de controles 
internos, utilizando-se os 5 (cinco) componentes do COSO IC-IF 2013. 

 A partir da aplicação do QACI,  a equipe de auditoria deverá tabular os dados, objetivando 
a análise e priorização dos riscos identificados. As pontuações serão feitas com base no total 
das avaliações dos 5 componentes do COSO IC-IF 2013 e inseridas no respectivo 
macroprocesso (constante do Plano de Diretrizes – Planejamento Estratégico da SG 
2020/2023) ligado àquele Departamento. 



A partir dos riscos/pontuação obtida, promover-se-á, então, a hierarquização, objetivando 
a consignação no PAINT daqueles macroprocessos priorizados (com maior pontuação). Os 
objetos auditados(constantes do Plano de Ação da ACMD – Planejamento Estratégico da SG 
2020/2023) serãoo de maior materialidade dentro do macroprocesso priorizado no PAINT. 

 
19.7 Documentação do universo de auditoria 
Os itens 2.1 a 2.7 do checklist devem ser documentados. Essas documentações devem 
ficar arquivadas, preferencialmente abrindo um processo no SEI e/ou no sistema e-Aud 
consignando cada uma delas. Item 2.8 do checklist PAINT. 

 

 




