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Resumo 
 

           Em 2017 a corrupção foi um assunto recorrente no meio de comunicação. A corrupção 

deixa de ser considerada um problema ético e moral e passa a ser vista como problema social 

que afeta negativamente a vida do brasileiro. O presente artigo tem como objetivo analisar o 

aumento da corrupção usando como base com o ICP – Índice de Corrupção e Percepção – e 

correlacionar a corrupção com a auditoria, elucidando a auditoria governamental como uma 

ferramenta que influencia o combate a corrupção no Brasil. Adotando-se uma metodologia 

com abordagem qualitativa de caráter descritivo, para coleta de dados foi realizada uma 

pesquisa documental e bibliográfica para conhecer a auditoria e entendê-la, analisando seu 

processo histórico, sua origem e o motivo que a transformou em uma atividade de tal 

relevância e como ela influencia ao combate a corrupção no sistema público brasileiro. 
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1 - Introdução 
 . 

As Políticas Públicas são medidas que atuam sobre o espaço público, visando o bem-

estar da sociedade assegurando o direito à cidadania expressa na Constituição, contudo, não 

há uma definição precisa sobre o que é uma política pública, seu conceito varia muito de autor 

para autor. Segundo Santos (2012), são medidas que atuam sobre a sociedade, gerando ou não 

bens públicos, sendo associada ao crescimento da intervenção do Estado sobre a Economia. 

Ao ponderarmos sobre a corrupção, percebe-se que ela deixa de ser uma questão moral e 

passa a ser um problema de política pública. 

Com base no Censo Demográfico realizado em 2010 pelo IBGE, o Brasil é o quinto 

maior país do mundo com a marca de 190.755.799 habitantes, número vinte vezes maior 

desde o último censo realizado. 

Ao comparar o número de auditores em relação à população, ou do volume de 

empresas e entidades, inclusive governamentais, com outros países, principalmente aqueles 

onde a auditoria é obrigatória por lei ou por exigência natural da sociedade e da comunidade 

de negócios, percebe-se uma grande diferença entre a quantidade de auditores, considerando 

assim o Brasil como um país pouco auditado (IUDÍCIBUS, 2010). 

Segundo a Transparência Internacional, uma organização não governamental com 

alcance mundial, entre os anos de 2014 a 2017, o Brasil caiu no rank do ICP – Índice de 

Corrupção e Percepção – evidenciando que teve um aumento da corrupção no país. 

mailto:nat.admpublica@gmail.com


 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

2 

 

Através desses fatos, esse estudo tem como objetivo geral analisar a auditoria 

governamental na perspectiva de uma ferramenta que serve para auxiliar o trabalho de 

combate à corrupção. Entre os objetivos específicos estão; 1) conhecer a origem histórica da 

auditoria; 2) compreender seu papel na Administração Pública; e por sequência 3) elucidar os 

métodos para diminuir o grau de corrupção. 

Através uma abordagem qualitativa de caráter descritivo realizou-se uma pesquisa 

documental e bibliográfica, por meio de uma contextualização sobre o tema segue-se uma 

revisão literária com auxílio de textos acadêmicos, livros e manuais técnicos. 
  

2 – Auditoria 
 

Segundo Neto (2011) para se conhecer a auditoria e entendê-la no tempo atual deve-se 

analisar o processo histórico, sua origem e o motivo que a transformou em uma atividade de 

relevância. Entretanto não se sabe ao certo, quando ou onde originou com exatidão a 

atividade de auditoria. 

Há relatos, segundo as pesquisas de Lopes de Sá (apud CRUZ, p. 139, 1993), que 

apontavam a existência da atividade de auditoria desde 2.600 AC na Suméria e seu principal 

objetivo era a descoberta de erros e fraudes.  

No Império Romano há relatos que a nomenclatura auditoria tenha se originado da 

palavra audire em latim, que significa ouvir. (NETO, 2011).  

E segundo Santana (2009), a auditoria surgiu como uma parte especializada da 

contabilidade, tendo sido esta última uma disciplina pioneira no auxílio para prestar 

informações da organização ao administrador 

Na Inglaterra do século XVI, segundo Cruz, (2012) já existia fiscalização do tesouro e 

das receitas públicas. Para Jund (2007) foi somente após a Revolução Industrial que mudou o 

eixo da atividade de auditar, pois com o aumento da demanda de capital e a expansão das 

atividades econômicas, surgiram mais problemas contábeis e complexos. 

Como pode se observar, não há uma linha de pensamento único relacionada à origem 

da auditoria. Todavia seguindo a linha de pensamento de Neto (2011, p. 12), percebe-se que a 

auditoria está ligada ao acúmulo de riquezas e a sua evolução ocorreu junto com o 

crescimento econômico através do surgimento de grandes empresas formadas por capitais de 

muitas pessoas, tendo a necessidade de confirmação dos registros contábeis como uma 

garantia de proteção ao patrimônio. 

Partindo desse princípio, segue-se a teoria da Agência definidos por Jensen & 

Meckling (2008) em seu seminário sobre a teoria da firma de 1976.  Para esses autores 

quando uma ou mais pessoas, denominada como o principal, contrata um terceiro, 

denominado como agente, para realizar alguma atividade em seu nome ou ao seu mando, 

ocorre o relacionamento de agência.  

Utilizando dos estudos de Berle e Means (1932) onde argumentam que, quando ocorre 

à fragmentação entre propriedade e controle, relacionamento de agência, produz-se uma 

condição onde os interesses dos proprietários e administradores geralmente divergem essa 

situação permite que ocorra a assimetria de informação entre as partes.  
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Nesse contexto, a auditoria surge como uma forma de assegurar que os interesses do 

principal estejam sendo cumpridos pelo agente. Segundo Neto (2011), a auditoria, atuaria 

como um mecanismo do principal, agindo de maneira a limitar as ações do agente, que 

sabendo da fiscalização atemporal teria assim poucas oportunidades de lesar o principal 

De acordo com Muller (2001), a auditoria não tem como função primordial policiar os 

profissionais ou organizações e as suas atividades, porém em casos especiais há necessidade 

de realizar fiscalizações mais rigorosas. 

A auditoria tem como objetivo primordial de assegurar respostas operacionais na 

gestão da coisa pública (JOUND, 2007). Contudo, cada órgão de controle terá suas próprias 

peculiaridades. 
 
A finalidade básica da auditoria é comprovar a legalidade e legitimidade dos 

atos e fatos administrativos e avaliar os resultados alcançados, quanto aos 

aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, 

financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística das unidades e das 

entidades da administração pública, em todas as suas esferas de governo e 

níveis de poder, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado, quando legalmente autorizadas nesse sentido. (JUND, 2007) 
 

De acordo com Klitgaard, (1954, apud FERREIRA, 2013), auditoria deve ser uma 

ferramenta de controle das contas públicas e do código de ética regente. Contudo não é 

correto usar termos como auditoria, fiscalização e controle como sinônimos.  

O controle na Administração Pública, de acordo com Neto (2011), deve ser exercido 

em todas as esferas de poder e em todos os órgãos, a exemplo o poder judiciário, poder 

legislativo e controle social. Dessa maneira o Estado tem a prerrogativa de assegurar a 

estrutura formal para que assim o governo consiga alcançar e realizar seus objetivos, 

salvaguardando sempre o interesse da coisa pública.  

Ainda segundo Neto (2011), a Constituição Federal de 1988 instituiu que é poder e 

dever a determinados órgãos a função de controlar os recursos públicos, sendo que a 

fiscalização é um instrumento para efetivar o controle.    

 
A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 

União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e 

pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 

e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária. (ARTIGO 70, CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988, PLANALTO) 

 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

4 

 

A auditoria é uma das formas de fiscalização tendo o objetivo de efetivar o controle da 

administração pública, no que tange a gestão da coisa pública. Dentre outras formas de 

fiscalização estão: fiscalização contábil, fiscalização financeira, fiscalização orçamentária e 

fiscalização patrimonial (NETO, 2011). 
 

2.1- Controle Interno, Externo e Social 
 

 A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Poder Legislativo à competência do 

controle externo das atividades desenvolvidas pelo governo, com auxílio do Tribunal de 

Contas. Já o controle interno cabe a cada poder criar o seu próprio, no âmbito federal o 

Ministério da Transparência e Controladoria da União exerce essa atividade.  

O sistema de controle externo tem como principal função o controle dos atos 

administrativos de um modo geral. Sua ação é de suma importância em qualquer organização, 

principalmente nas instituições públicas, devido ao volume e movimentação de recursos 

provenientes de taxas cobrados da população (impostos e tributos), bem como das dúvidas 

existentes nos diversos segmentos da sociedade quanto à observância dos princípios da 

economicidade, legalidade e eficiência na aplicação desses recursos.  

A Constituição Federal brasileira de 1988 estabelece a fiscalização no cumprimento 

orçamentário dos artigos 70 a 74, em que há uma ampliação dessa função estatal, obedecendo 

ao princípio maior de Direito Público, o da Legalidade. De acordo com Cruz, (2012) o 

princípio da Legalidade diz: “o administrador público estatal está rigidamente preso à lei e 

sua atuação deve ser confrontada com a legislação em vigor. ” 

O controle externo ocorre quando o órgão controlador não integra a estrutura do órgão 

controlado, com objetivo de verificar e há regularidades nos atos administrativos, é um Poder 

sobre o outro.  Nos artigos 71, 72 e 73 da Constituição Federal de 1988 quem exerce a função 

de órgão controlador é o Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União 

(NETO, 2011). 
 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 

com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 

mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar 

de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, 

bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as 

fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as 

contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte prejuízo ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as 

nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 

concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias 



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

5 

 

posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório; (ARTIGO 

71, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PLANALTO) 

 

O Controle Interno é referido no artigo 74 da Constituição de 1988, tendo o objeto a 

gestão financeira, orçamentária, operacional e contábil no âmbito do referido Poder. Sendo o 

Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União o órgão central do sistema de 

controle interno, segundo o sítio do Planalto. 
 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 

dos programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como 

dos direitos e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

(ARTIGO 74, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, PLANALTO) 
 

O Controle social da administração pública, segundo Cruz (2009), é controle exercido 

pela sociedade, porém exercer esse controle é rompimento com um costume popularizado, 

onde o cidadão ainda que esteja certo das atividades ilícitas, preferem o silêncio. 

O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (2012) esclarece que o 

controle social deve ser entendido como a participação da sociedade na Gestão Pública, seja 

na fiscalização, monitoramento ou no controle das ações da Administração Pública. Sendo 

que a ideia de exercer o controle social não é algo novo. O controle social se encontra 

presente em um dos artigos na Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1798 na 

França.  

 

Artigo 14º- Todos os cidadãos têm o direito de verificar, por si ou pelos 

seus representantes, a necessidade da contribuição pública, de consenti-

la livremente, de observar o seu emprego e de lhe fixar a repartição, a 

coleta, a cobrança e a duração.  

Artigo 15º- A sociedade tem o direito de pedir contas a todo o agente 

público pela sua administração. (DECLARAÇÃO DOS DIREITOS 

DO HOMEM E CIDADÃO DE 1798, FRANÇA) 

 

 De acordo com Cruz (2012), há várias formas para exercer o controle social, como as 

denúncias feitas nos órgãos de controle interno ou em ouvidorias, sendo essa possuem dupla 

serventia: o controle social ou retroalimentação.    
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2.2 - Transparência no Setor Público 
 

Segundo Cruz (2012, p. 71) o princípio da transparência ganhou notoriedade com Lei 

de Responsabilidade Fiscal e tem como origem a ansiedade em tornar realidade o 

cumprimento do princípio da publicidade.  

O princípio da publicidade está previsto na Constituição de 1988 no artigo 37 que diz 

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”, basicamente o princípio de publicidade impõe toda 

divulgação dos atos administrativos por meio de Diários Oficiais. O princípio da 

transparência é visto como um complemento do princípio da publicidade.   

Segundo Teixeira (2012) no de 2011 promulgou-se a Lei da Transparência, lei nº 

12527/2011, a qual determina que a publicidade de seus atos do Poder Público, facilitando o 

acesso à informação aos cidadãos, com publicações de algumas informações por meio 

eletrônico e entre outros, sendo assim o acesso e a divulgação de forma simplificada e de fácil 

é o ponto de partida do princípio da transparência.  

Para a CGU (2012) no Programa de Controle Social é função do Governo propiciar ao 

cidadão a oportunidade de entender os mecanismos da gestão, desse modo o cidadão fica mais 

integrado no processo decisório, influenciando assim a tomada de decisão e para haver uma 

gestão pública transparente para com seus atos, a CGU propôs medidas entre elas estão: 

 

1. Publicação de informações; 

2. Espaços para participação popular para buscar soluções para problemas públicos; 

3. Construções de canais de comunicação entre a sociedade e o governante; 

4. Modernização dos processos administrativos. 

5. Simplificação da estrutura de apresentação do orçamento público, aumentando a 

transparência durante o processo orçamentário. 

 

Para Cruz (2012), o princípio da transparência é algo bem mais amplo que o princípio 

da publicidade, visto que o um não pode ser confundido com o outro, pois não adiantam à 

publicação e divulgação dos atos administrativos, eles devem ser efetuados de uma maneira 

que possam ser compreendidos pelos cidadãos de forma clara e concisa. 

 

2.3 - Auditoria Governamental 

 

 A Auditoria Governamental, segundo a Instrução Normativa n° 1/2001, da Secretaria 

Federal de Controle consiste no conjunto de técnicas que visam analisar a gestão pública, 

pelos processos e resultados gerenciais, e a aplicação de recursos por entidade de direito 

público e privado, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um 

determinado critério técnico, operacional ou legal, considerada uma importante ferramenta de 

controle do Estado na busca da melhor alocação de seus recursos.  



 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

 

7 

 

Sendo dividida em: auditoria de avaliação da gestão; auditoria de acompanhamento da 

gestão; auditoria contábil; auditoria operacional; auditoria especial. E executa de forma direta, 

indireta e simplificada, em suma é uma forma para verificar se todas as contas, registros, 

dados públicos, dentre outros estão dentro das normas legais. 

No território brasileiro, segundo Santana (2009), auditoria encontrou seu amparo 

legal, com emissão da Lei n° 4.728 de julho de 1965, que veio normatizar o funcionamento do 

mercado financeiro e criou à obrigatoriedade da prática da Auditoria Governamental no 

Brasil. Dentro do campo da auditoria é considerada uma especialização, apesar de seguir 

princípios e normas técnicas, apresenta peculiaridades na aplicação e sistemática específica 

(SÁ, 2002, p.44, apud Santana, 2009). 

Para Michel (2014), é uma atividade de fiscalização orçamentária, financeira e 

patrimonial, onde o campo de atuação são pessoas jurídicas de Direito Público, dessa forma 

esses órgãos sofrem auditorias tanto de caráter interno como externo. De acordo com 

Magalhães (apud MICHEL) há diversos tipos existentes de auditorias, porém tendo sempre 

em comum o aperfeiçoamento dos atos administrativos. 
 

A auditoria trata-se de uma importante técnica de controle do Estado na busca 

da melhor alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os 

desperdícios, a improbidade, a negligencia e o omissão e, principalmente, 

antecipando-se a essas ocorrências buscando garantir resultados pretendidos, 

além de destacar os impactos e benefícios sociais advindo (JUND, 2007). 
 

A auditoria pode ser feita tanto externamente como internamente, podendo assim 

coexistir de maneira que uma complemente a outra. Segundo Oleiro (2008), a execução de 

auditoria externa no setor público é atribuída ao Tribunal de Contas da União, tendo como 

principal objetivo de resguardar a probidade e eficiência da Administração, por meio da 

transparência dos atos de seus agentes, informando a sociedade sobre a efetividade e 

regularidade da gestão. (TEIXEIRA, 2006, p.340, apud OLEIRO, 2008, p.10).  
Na auditoria interna tal atribuição é de competência do Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União, que foi criada por meio da Medida Provisória nº 2.143-31 de 

02 de abril de 2001 que em primeiro momento teve a finalidade de combater, no âmbito do 

Poder Executivo Federal, a fraude e a corrupção e promover a defesa do patrimônio público 

(OLEIRO, 2008, p.10). 
 

2.4 - Corrupção  
 

Baseado nos últimos anos, de tempos em tempos um novo escândalo de corrupção é 

noticiado pela mídia brasileira, seja jornal ou noticiário. O tema corrupção nunca é 

considerado tema antiquado, é um assunto sempre presente nos meios de comunicação 

brasileiro, principalmente quando vinculado a política. Porém pouco tempo depois, os fatos 

caem no esquecimento e perde-se mais uma vez a oportunidade de uma efetiva reforma das 

instituições brasileiras. (FERREIRA, 2013, p.350) 
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É fácil identificar este círculo vicioso, o difícil é rompê-lo. De acordo com a 

pesquisa “Barômetro Global da Corrupção 2013” (TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL, 2013), 70% dos brasileiros entrevistados acreditam que 

a corrupção é um sério problema para o país. Ainda, 81% responderam que os 

partidos políticos são extremamente corruptos. De modo geral, sabe-se que a 

proliferação da corrupção conduz a consequências nefastas, como desperdício 

de dinheiro público, direcionamento de recursos para atividades improdutivas, 

aumento das desigualdades sociais e instabilidade no regime político 

(KLITGAARD, 1994, p. 55-63 apud FERREIRA, 2013, p. 351) 

 

Segundo a IBRACON (2015) - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil -“o 

combate à corrupção deve ser colocado no mesmo nível da luta contra o tráfico de armas, de 

drogas e de pessoas e a lavagem de dinheiro” 

Para ter uma estimativa sobre a corrupção o grau de corrupção mundial, o 

Transparência Internacional que é uma organização não governamental com ação a nível 

mundial fundada em 1993 e tendo há presença de mais de 100 países cadastrados, tem como 

objetivo a luta contra a corrupção através de parcerias com o poder público, empresas e 

sociedade civil, mantendo a essência baseada em sua independência, vem realizando 

pesquisas anuais sobre o nível de corrupção em vários países, formando o ICP – Índice de 

Corrupção e Percepção – que mede o coeficiente de corrupção de cada país.   

O ICP classifica 180 países e territórios por seus níveis percebidos de corrupção do 

setor público de acordo com especialistas e empresários, usa uma escala de 0 a 100, onde 0 é 

um país altamente corrupto e 100 o país está muito limpo 

Utilizando como base o ICP, para medir o grau de corrupção do Brasil nos últimos 

anos, foi feito um parâmetro da situação do Brasil de 2014 até o ano de 2017, e obtemos os 

seguintes resultados: 
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Índice de Corrupção e Percepção no Brasil 

 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores 

 

 

No ano de 2014 o Brasil ocupava o 69º lugar e no rank atual (2017) se encontra 96º 

posição, fazendo uma análise de 2014 até 2017 o Brasil perdeu 6 pontos no índice acarretando 

uma queda de 27 posições, significando um aumento nível de corrupção no país.   

Segundo Klitgaard (1994, p.13 apud FERREIRA, 2013) a corrupção deixa de ser uma 

questão moral e passa a ser um problema de política pública. Para o autor uma mudança de 

consciência moral é algo utópico, justificando assim uma reforma das instituições, que 

passariam a sustentar um sistema de dissuasão e incentivos capaz de desestimular o uso da 

corrupção. 

Para pesquisador Kanitz (apud Pacheco, 2015) “o Brasil não é um país 

intrinsecamente corrupto, é apenas um país pouco auditado”, levando em consideração as 

pesquisas feitas pelo próprio autor, os países que possuem menor índice de corrupção são 

aqueles que têm maior número de auditores capacitados e treinados para o desempenho de 

suas funções. Sendo que para autor a principal função do auditor nem é a de fiscalizar depois 

do fato consumado, mas sim a de criar controles internos para que a fraude e a corrupção não 

possam sequer ser praticadas. 

Segundo Iudícibus (2010), o Brasil é considerado um país pouco auditado, levando em 

consideração entre seu tamanho geográfico e populacional e a quantidade de auditores 

formados. Numa pesquisa feita feitas Charles Holland, (aput PACHECO, 2015) sócio da 

Ernst & Young, uma empresa de auditoria a nível global, levantou dados sobre a relação entre 

o número de habitantes e a quantidade de auditores, como um parâmetro para medir o 

percentual do trabalho de auditoria em cada país, mesmo que os dados estejam desatualizados 
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é interessante observar a discrepância entre os números apresentados.  Segue-se uma tabela 

com os resultados da pesquisa: 

 

Auditores X População  

Países Quantidade de Auditor Habitantes 

Holanda 01 – Auditor 899 - Habitantes  

Estados Unidos da América  01 – Auditor 2.327 - Habitantes4 

França 01 – Auditor .310 – Habitantes 

Argentina 01 – Auditor 13.205 – Habitantes 

Brasil 01 – Auditor 24.615 – Habitantes 

Fonte: PACHECO, 2015 

Ao comparado o número de auditores em relação à população, ou do volume de 

empresas e entidades, inclusive governamentais, percebe-se divergência entre os valores, ao 

confrontar essa realidade com outros países, principalmente alguns onde a auditoria é 

obrigatória em empresas e entidades, inclusive governamentais, senão por lei, por exigência 

natural da sociedade e da comunidade de negócios, percebe-se diferença entre valores, sendo 

assim o Brasil é considerado um país pouco auditado (IUDÍCIBUS, 2010).   

 

3- Metodologia  
 

Com objetivo de identificar como a auditoria governamental influência no combate à 

corrupção, no campo de estudos da Administração Pública, a metodologia utilizada foi uma 

abordagem qualitativa de caráter descritivo para coleta de dado através de uma pesquisa 

documental e bibliográfica.  

A pesquisa bibliográfica segundo Zanella (2009) é fundamentada a partir do 

conhecimento disponível em fontes bibliográficas, principalmente livro e artigos científicos e, 

a pesquisa documental, continuando com a mesma autora, se utiliza fontes documentais, isto 

ó, fonte de dados secundários que são dados que já foram coletados, tabulados, ordenados, 

sistematizados e algumas vezes, já analisados.  

Através de uma pesquisa documental e bibliográfica foi feito de um levantamento de 

dados sobre o tema geral através de sítio como: Scielo (Scientific Electronic Library), Google 

Acadêmico, revistas eletrônicas, livros didáticos, manuais técnicos e entre outros. Foram 

utilizados indicadores para facilitar a pesquisa como palavras chaves: Auditoria 

Governamental, Corrupção, Controles.  
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Após essa busca foi realizado uma leitura superficial através do material coletados, foi 

nesse momento que lemos e conhecemos as informações obtidas e separamos as informações 

de acordo com sua natureza dividindo-as por assunto.  

Depois desse primeiro contato é realizada uma leitura mais aprofundada de cada texto 

coletado sobre o tema geral e a partir desse momento é feita uma triagem mais aprofundada, 

separando o que é pertinente ao objeto de estudo o que não é. 

Após essa separação, foi reeleito o material selecionado e iniciou a formulação das 

hipóteses e objetivos para entender como e o que é auditoria: como a auditoria governamental 

auxilia o trabalho de combate a corrupção; identificar a origem, normas e diretrizes que a 

regem; compreender seu papel na Administração na Pública; e tentar relacionar auditoria com 

a corrupção como uma forma para diminuir o índice de corrupção.  

 

4 – Resultados e discussões  

 

Como foi observado durante analise do ICP, percebe-se que houve um aumento 

considerável no nível de corrupção do país e, após o resultado abaixo da média, 

a Transparência Internacional, uma organização global dedicada à luta contra a corrupção, se 

uniu à FGV, uma thinktank, que são organizações ou instituições interessadas em difundir 

conhecimentos sobre temas políticos, econômicos ou científicos ao público, para construir o 

maior pacote de medidas contra a corrupção do mundo, sendo mais 80 medidas legislativas, 

baseadas no que há de mais efetivo na experiência internacional de enfrentamento à 

corrupção, somado às sugestões coletadas em um processo de consulta com mais de 300 

instituições brasileiras. (Transparency International, 2018).  

Entres as 80 medidas propostas pelo portal Transparência Internacional destacam-se: 

 

1. Sistema, conselhos e diretrizes anticorrupções; 

2. Participação e Controle Social; 

3. Prevenção da Corrupção; 

4. Medidas anticorrupção para eleições e partidos políticos;  

5. Melhorias do Controle Externo e Controle Interno; 

6. Auditoria Patrimonial aleatória de agentes públicos; 

 

A partir dos dados apresentados no estudo se torna notável que a quantidade de 

auditores em relação à quantidade de habitantes não é a ideal, devido a isso se faz necessário 

a adoção de medidas que apoiem os auditores em seu trabalho ou que o contingente deles 

aumente. 

Considerado que a auditoria deve ser feita de forma preventiva, através dos órgãos 

responsáveis, como é o caso da CGU, mas para isso funcionar, as auditorias deveriam ser 

realizadas em espaço de tempo menor, além de aumentar a sua abrangência, para que assim, 

seja mais fácil de encontrar irregularidades. Afinal, uma das funções da auditoria é a de 

verificar se os controles internos proporcionam segurança, tornando a fraude impraticável. 

(PACHECO, 2015). 
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Cabe à CGU, segundo expresso no seu portal, a função de avaliar a execução de 

programas de governo; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e 

eficiência da gestão dos administradores públicos federais; exercer o controle das operações 

de crédito e, também, exercer atividades de apoio ao controle externo, em cumprimento ao 

disposto no artigo 74 da Constituição Federal de 1988. 

O Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) que é o órgão 

do Governo Federal responsável pela defesa do patrimônio público, transparência e combate à 

corrupção, adotou um pacote de medidas para diminuir a corrupção (OLEIRO, 2008). 

 

1. Home Page Portal da Transparência;  

2. Páginas de Transparência Pública referente a cada ministério e todas as entidades da 

administração indireta;  

3. Programa Olho Vivo no Dinheiro Público;  

4. Programa de Fortalecimento da Gestão Municipal 

5. Revista da CGU e celebração de convênios com Universidades, com o fim de 

fomentar o desenvolvimento de linhas de pesquisa sobre a corrupção;  

6. Conselho da Transparência Pública e Combate à Corrupção 

 

Segundo Neto (2011), se caso não houvesse os órgãos de controle seja interno ou 

externo a corrupção seria maior. “Embora a Auditoria tenha uma capacidade limitada de 

atuação, há um temor no resultado da ação. E com esse temor essa expectativa de controle é 

um benefício real, apesar de ser difícil de mensurar”. 

Para Kanitz (aput PACHECO, 2015), um dos pontos para o aumento da corrupção é a 

falta de auditores, para o autor o Brasil não é um país corrupto é apenas um país pouco 

auditado.   

Porém essa realidade vem mudando aos poucos, segundo Neto (2011) a auditoria é 

vista cada vez mais como uma opção de carreira muito interessante para uma grande 

variedade de profissionais sendo de extrema importância para o alcance dos objetivos das 

organizações em geral. 

 

5- Conclusão 

 

A auditoria surgiu como uma necessidade para confirmar os registros contábeis e com 

o tempo ela foi evoluindo em paralelo com a economia, embora identificada como uma 

técnica de trabalho, ela ainda é vista popularmente como forma de combater e verificar 

fraudes, erros e irregularidades, contudo, suas funções são mais amplas. 

A Auditoria Governamental contribui para o aperfeiçoamento da gestão pública, 

principalmente, quanto à formulação, planejamento, coordenação, execução e monitoramento 

das políticas públicas, ela cria condições para o exercício do controle social sobre os 

programas contemplados com recursos oriundos dos orçamentos, ao disponibilizar as 

informações sobre as atividades desenvolvidas. 
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No entanto, após todos os conceitos sobre auditoria expostos no presente artigo, ainda 

que não esgotados, foi possível perceber que a auditoria não tem como função específica o 

combate à corrupção, mas ela ajuda a diminuir os números de erros e fraudes se realizada 

corretamente, a auditoria é uma ferramenta preventiva.  

Os dados da Transparência Internacional ajudam a entender a extensão do problema a 

ser enfrentado pelo Brasil, levando em consideração o ICP nos últimos anos observa-se que o 

Brasil caiu 27 posições no rank mundial, demonstrando um aumento considerável do índice 

da corrupção no território brasileiro. 

Infelizmente a corrupção é algo presente na sociedade brasileira, seja no lado social ou 

político, ela um problema que afeta negativamente a sociedade, e como um crime, deve-se 

criar medidas para combatê-lo e miná-lo e a auditoria pode ser vista como um acréscimo 

nessa luta, pois caso não houvesse uma forma de fiscalização, existiria um aumento 

considerável de corrupção no país, mais isso é algo não mensurável. 

Para que o Brasil melhore o índice do ICP, deve-se tomar novas medidas 

anticorrupção, mais transparência em seus atos, facilidade ao acesso às informações, para que 

a população possa participar e se integrar no processo decisório, propagar um controle social 

mais participativo, disseminar uma educação mais política no processo educacional e 

fortalecer os meios de controle interno e externos. 
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