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1. OBJETIVO 
Estabelecer sistemática para realização de auditorias internas, considerando a programação, o 

planejamento, a execução, o relato e o acompanhamento das auditorias e a qualificação dos 

auditores internos, buscando verificar a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ. 

 

2. AUTORIDADE 

DOCUMENTO / ATIVIDADE 
APROVAÇÃO 
(Nível mínimo) 

Aprovar o Programa de Auditorias Chefe do NUGEQ ou Presidente 

do NUGEQ 

Aprovar Plano de Auditorias 
Chefe do NUGEQ ou Presidente 

do NUGEQ 

 
 
3. DEFINIÇÕES 

TERMO DEFINIÇÃO 

Não Conformidade Não atendimento de um requisito. 

  

 
4. DIRETRIZES E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

4.1 Diretrizes 

4.1.1 Na elaboração do Programa Anual de Auditorias são consideradas a importância e o 

desempenho dos processos, bem como mudanças que afetam a Organização, por meio da 

análise dos resultados de auditoria interna e externa, dos indicadores, não conformidades, 

ações corretivas e de melhoria, mapeamento de riscos e oportunidades, informações de 

clientes (sugestões e/ou reclamações) etc. Como resultado desta análise, alguns processos 

podem necessitar de apenas uma auditoria anual, sendo o mínimo aceitável, e para outros 

pode ser necessário mais de uma auditoria. 

4.1.2 O Plano de Auditoria é feito em consenso com o gestor da unidade e enviado com 

antecedência para o agendamento das pessoas envolvidas. 
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4.1.3 A depender da complexidade do processo e da experiência da equipe auditora, o auditor 

líder pode optar pela elaboração de uma Lista de Verificação de Auditoria. As evidências de 

auditoria registradas são transcritas para o Relatório de Auditoria e a Lista de Verificação de 

Auditoria é descartada. 

4.1.4 São critérios para qualificação dos auditores internos: 

 Os auditores internos devem ter curso de formação de auditores internos, ter um bom 

relacionamento na Organização, facilidade de escrever e no mínimo o 3° grau completo. 

 Para ser auditor líder é desejável que já tenha participado de outras auditorias, ou que 

possua certificado de auditor líder. 

4.1.5 A critério da Organização, a auditoria interna pode ser realizada por um auditor contratado, 

devidamente qualificado, com a formação mínima exigida para os internos. O auditor 

contratado pode utilizar modelos de registros da própria empresa (Plano, Lista de 

Verificação de Auditoria e/ou Relatório de Auditoria). 

4.1.6 Se os auditores forem funcionários da própria Organização, eles não podem pertencer à 

unidade auditada. 

4.1.7 A auditoria é acompanhada por um representante da unidade, responsável por dar 

informações sobre o processo, apresentar a equipe auditora aos membros da equipe 

auditada e confirmar as observações que forem feitas pelos auditores. 

4.1.8 Participam das reuniões de abertura e fechamento os membros da equipe auditora e os 

responsáveis dos processos / unidades auditadas e, sempre que possível, o Chefe do 

NUGEQ. 

4.2 Descrição das Atividades 

4.2.1 Programar Auditoria 

Anualmente, o Chefe do NUGEQ analisa o desempenho dos processos e elabora um programa 

das auditorias previstas, registra no formulário “Programa de Auditorias” e submete o programa ao 

Núcleo de Gestão da Qualidade – NUGEQ. 

4.2.2 Analisar e Aprovar Programa de Auditoria 

Os membros do NUGEQ analisam o programa e o ajusta quando necessário, sendo aprovado por 

função competente, conforme item Autoridade. 
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4.2.3 Divulgar o Programa de Auditoria 

O Chefe do NUGEQ divulga o programa no site do Tribunal de Justiça da Bahia. 

4.2.4 Elaborar o Plano de Auditoria 

O auditor líder elabora o Plano de Auditoria e envia com antecedência às unidades que serão 

auditadas. 

4.2.5 Elaborar a Lista de Verificação de Auditoria 

O auditor líder poderá elaborar uma Lista de Verificação de Auditoria para orientar a execução da 

auditoria. A partir das anotações na lista será gerado um Relatório de Auditoria. 

4.2.6 Realizar a Reunião de Abertura 

O auditor líder deve conduzir a reunião de abertura, detalhando: 

 Objetivo da auditoria; 

 Plano de Auditoria, ressaltando os processos / unidades que serão auditados (confirmar 

com o auditado os recursos necessários à execução e a disponibilidade das pessoas da 

unidade auditada). 

4.2.7 Executar a Auditoria 

O auditor executa a auditoria por meio de entrevistas com as pessoas da unidade, bem como 

realizando avaliação de documentos e registros das atividades, para evidenciar a adequação e a 

implementação da política e procedimentos do SGQ. 

Anota as evidências da amostragem realizada, área, local, documento e registro verificado, 

situação encontrada, dentre outras informações relevantes 

Quando não houver atendimento a algum requisito, apresenta ao responsável da unidade as 

evidências ou falta delas e, após o aceite, o fato como não conformidade. 

4.2.8 Realizar a Reunião de Fechamento 

O auditor líder e/ou demais auditores apresentam os resultados da auditoria, relatando: se o 

objetivo foi atingido, o resultado alcançado, as não conformidades, observações, os pontos 

positivos encontrados e as oportunidades de melhoria, além da conclusão da auditoria. 
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4.2.9 Elaborar e encaminhar Relatório de Auditoria 

Ao final da auditoria, o auditor líder / equipe auditora elabora o Relatório de Auditoria, 

descrevendo as evidências, as não conformidades encontradas e as observações consideradas 

importantes, além da conclusão da auditoria.  

O Chefe do NUGEQ providencia o registro das NCs evidenciadas, no formulário Registro de 

Ações Corretivas - RAC, para análise e tomada de ações corretivas. O Chefe do NUGEQ envia 

uma cópia do Relatório de Auditoria ao gestor da unidade auditada, bem como dos RACs 

emitidos. 

4.2.10 Analisar relatório e tomar ações 

O gestor da unidade auditada realiza a análise dos resultados e toma as ações corretivas 

pertinentes, analisando a extensão dos problemas. As observações são avaliadas quanto à 

pertinência e possibilidade de implantação e aquelas consideradas viáveis são registradas e 

tratadas no Mapa de Processo, Riscos e Oportunidades - MPRO. 

Quando necessário, solicita o apoio do Chefe do NUGEQ na análise e tratamento do resultado. 

4.2.11 Acompanhar ações tomadas 

O gestor da unidade acompanha os prazos e verifica a eficácia das ações propostas. 

O Chefe do NUGEQ monitora e leva as informações relevantes para a reunião de Análise Crítica 

do SGQ. 

5. ANEXOS E FORMULÁRIOS 

 Anexo 1 – Mapeamento do Processo NUGEQ – 04 - REALIZAR AUDITORIA INTERNA; 

 Anexo 2 – FL-NUGEQ-PG-02-01 - Programa de Auditoria; 

 Anexo 3 – FL-NUGEQ-PG-02-02 - Plano de Auditoria; 

 Anexo 4 – FL-NUGEQ-PG-02-03 - Lista de Verificação de Auditoria; 

 Anexo 5 – FL-NUGEQ-PG-02-04 - Relatório de Auditoria; 

 Anexo 6 – Referência Normativa. 
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6. HISTÓRICO DE REVISÕES 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO RESUMIDA 

00 21/10/2019 Emissão Inicial. 

01 22/04/2020 Revisão geral do PG e anexos. Formatação e colocação dos 

códigos nos formulários. 

   

 

 

ELABORADO POR APROVADO POR 

 

____________________________ 

Luciane Laborda 

Chefe do NUGEQ 

 
____________________________ 

Dr. Augusto de Lima Bispo 

Presidente NUGEQ 
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Anexo 1 – Mapeamento do Processo NUGEQ – 04 - REALIZAR AUDITORIA INTERNA 
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Anexo 2 – FL-NUGEQ-PG-02-01 - Programa de Auditoria 
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Anexo 3 – FL-NUGEQ-PG-02-02 - Plano de Auditoria 
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Anexo 4 – FL-NUGEQ-PG-02-03 - Lista de Verificação de Auditoria 
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Anexo 5 – FL-NUGEQ-PG-02-04 - Relatório de Auditoria 
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Anexo 6 – Referência Normativa 
 

ATO NORMATIVO DESCRIÇÃO 

MPRO-NUGEQ-01 Mapa de Processo, Riscos e Oportunidades do Processo "Gerir 

Processos". 

MGQ Manual de Gestão da Qualidade do Sistema de Gestão do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

ABNT NBR ISO 9001 Norma que especifica requisitos para um sistema de gestão da 

qualidade quando uma Organização necessita demonstrar sua 

capacidade para prover consistentemente produtos e serviços 

que atendam aos requisitos do cliente e aumentem sua 

satisfação, bem como aos requisitos estatutários e 

regulamentares aplicáveis. 

 
 
 

 


