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RESUMO 

 

O Controle interno a cada dia ganha mais destaque na Administração Pública Brasileira, a 

busca pela transparência na prestação dos serviços públicos como um todo, aliado a 

necessidade de austeridade nos gastos da Administração Pública apontam o caminho para o 

aperfeiçoamento da gestão e responsabilidade nos gastos públicos. O controle externo 

juntamente com o controle interno, complementado pelo controle social, unem esforços para 

promover uma gestão pública mais eficiente e eficaz, visando prestar contas ao povo, titular 

do Poder Público e contribuinte direto que sustenta o arcabouço administrativo estatal. As 

auditorias internas como órgãos aptos à avaliação dos controles internos exercem papel de 

destaque no sistema de controle da Administração Pública, portanto merecendo a distinção 

dada no presente trabalho. A pesquisa teve por objetivo analisar a atividade de auditoria 

interna em uma Instituição Federal de ensino, propondo melhorias para apoio à gestão, 

aperfeiçoamento dos controles internos e auxilio à tomada de decisões. Para chegar aos 

resultados buscou-se na literatura o arcabouço que dá base à atividade Administrativa Pública, 

bem como a sistemática de controles externo, interno e social além da íntima relação da 

Auditoria Interna com os controles internos e a gestão da instituição estudada. O método 

utilizado na presente pesquisa para alcance dos resultados foi a entrevista semi-estruturada 

com os Diretores e Auditores Internos, buscando-se respostas, quanto à qualificação e atuação 

profissional dos auditores e percepção dos gestores em relação as auditorias, nível de 

independência funcional, e a influência da atuação da auditoria interna nos controles internos 

e tomadas de decisão.  Verificou-se, tanto nas entrevistas com os auditores, quanto com os 

diretores, que há pontos que carecem de aperfeiçoamento revelando diversas oportunidades de 

melhoria nos aspectos tratados nas entrevistas. Concluiu-se que as práticas da atividade de 

auditoria na instituição são aceitáveis, de modo que a Auditoria Interna exerce seu papel de 

forma satisfatória, porém, necessitando de aperfeiçoamento, para que tanto a Auditoria 

Interna quanto a instituição alcancem resultados superiores aos atuais, buscando a melhoria 

constante da eficiência na gestão pública. 

 

Palavras-chave: Auditoria interna. Gestão pública. Controle interno. Administração pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The internal control gains more and more prominence in the Brazilian Public Administration 

every day. The pursuit for transparency in the provision of public services as a whole, allied 

with the necessity of austerity in the expenses of Public Administration, show the way to the 

improvement of management and responsibility in public expenses. The external and internal 

control as well as social control adjoin efforts to promote an effective and efficient public 

management, with the objective to give an account to society, which is the holder of Public 

Authority, straight tax paying and sustainer of the State administrative capacity.  The internal 

audit as an entity capable of evaluating internal controls plays a prominent role in the control 

system of the Public Administration, thus deserving the distinction given in the present paper. 

The objective of this research is to analyze the internal audit in a Federal Learning Institution 

as a means of suggesting improvements in management support, internal control and 

assistance in decision-makings. In order to reach the results, theoretical background was 

searched as basis to explain the Public Administrative activity, as well as the systematics of 

external, internal and social controls, besides the intimate relationship of the Internal Audit 

with the internal controls and the management of the studied institution. The method used in 

this paper was the semi-structured interview with the directors and the internal auditors. In 

addition, I was seeking for answers concerning the professional qualification of the auditors 

and the perception of the managers related to the audits, functional independent level, and the 

influence of the internal audit paper on the internal control and final decisions. I also realized 

through both interviews with the auditors and the directors, that many aspects in both sides 

need improvement. It was concluded that the practices of the audit in the Learning Institution 

are admissible once that it fulfills their role in a satisfactory way. Nonetheless, it needs 

improvement, so that either internal audit or the institution reach better results than the current 

ones, constantly seeking a better public management. 

 

 

Key words: Internal audit. Public management. Internal control. Public administration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O panorama político e social em que o Brasil está inserido atualmente, não dá margem 

à outra postura que não seja aquela que prima pela busca da transparência (FIGUEIREDO, 

2013). Apesar dos esforços envidados nos últimos anos, essa cultura de transparência na 

gestão pública ainda se encontra em um estágio inicial, carecendo de fortalecimento e 

aperfeiçoamento. 

O engajamento popular em prol da transparência na administração da Coisa Pública 

ainda é incipiente, encontrando uma barreira natural na questão cultural, a qual se robusteceu 

por séculos de atitudes e atividades políticas sombrias e desprovidas da devida lisura na 

prestação de informações ao maior interessado: a sociedade (FIGUEIREDO, 2013). 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, consigna o poder de 

controle social, ao povo titular do poder republicano. No artigo inaugural da Carta Política 

reza o parágrafo único: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). No 

trecho citado fica clara a intenção do legislador constituinte de consignar aos interessados 

naturais a parcela de controle que os cabe. 

Porém, para haver um controle efetivo, não é suficiente somente a atuação social. Esta 

deve aliar-se ao controle Estatal, eminentemente técnico. Logo, o Estado deve ser formatado 

com toda a burocracia necessária à consecução dos fins sociais mormente perquiridos com 

base em atuação sólida e eficiente. 

A burocracia nos Estados democráticos modernos ocidentais se reflete na utilização de 

várias teorias, ganhando destaque especialmente aquela que trata dos freios e contrapesos 

baseada na teoria tripartite de poder idealizada por Aristóteles e aperfeiçoada por 

Montesquieu (MORAES, 2015), teoria esta que é refletida no bojo do artigo segundo da Carta 

Magna Brasileira.  O modelo tripartite partilhado no sistema sócio-legal doméstico consiste 

em atribuir a três poderes independentes e harmônicos entre si as funções Legislativa, 

Executiva e Judiciária. 

A teoria dos freios e contrapesos não elege nenhum dos Poderes como superior aos 

demais, essa paridade de armas garante o controle entre eles, de modo que os atos praticados 

por qualquer dos atores em tela sempre estarão sujeitos à interferência dos demais quando do 

uso indevido das atribuições e deveres comissionados na norma supralegal (MORAES, 2015). 
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Uma das ferramentas utilizadas para o controle da atuação estatal se reflete no 

funcionamento dos órgãos e entidades por meio da implementação da governança e de 

controladoria desenvolvendo ações que envolvem basicamente liderança, estratégia e 

controle, as quais devem balizar a atuação da gestão na prestação de serviços públicos e 

políticas públicas de interesse social (TCU, 2010). 

Dentre as diversas estruturas componentes do sistema de controle brasileiro destacam-

se as instâncias internas de apoio, compostas pelas comissões, ouvidorias e a auditorias 

internas, ganhando destaque crescente a preocupação com a avaliação de riscos, bem como 

com a confecção de diagnósticos quanto a efetividade dos controles internos como forma de 

auxílio à gestão e a tomada de decisão (DIEGUES, 2013). Tais instâncias de apoio têm 

ligação intima e direta com a alta administração do órgão ou entidade em que estiverem 

inseridas, atuando como órgãos de apoio à gestão. 

Como o fortalecimento nos últimos anos do papel das Instituições Federais de Ensino 

(IFE) e das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), ocorreu também a ampliação dos 

serviços prestados, aumentando-se a quantidade de discentes matriculados, docentes e 

técnicos contratados e consequentemente dos cursos oferecidos.  

Tal estruturação interferiu no formato organizacional (GONÇALVES, 2013) e 

principalmente operacional de tais instituições, havendo a necessidade de adequar as 

ferramentas de controle à importância e as novas demandas das entidades. 

A valorização do Sistema Educacional Federal (SEF) envolve investimento da União, 

principalmente no que tange à estruturação física e na disponibilização de pessoal capacitado 

para atuar de forma efetiva e eficiente na prestação dos serviços públicos ofertados 

(GONÇALVES, 2013).  

O aumento nos investimentos aliado à crescente complexidade da organização do 

sistema federal de ensino, dá ensejo a desvios de conduta administrativa, organizacional e de 

processos, tais riscos devem ser mitigados com a implementação, manutenção e ajustes de 

ferramentas de efetivo controle.  

O ambiente ideal nas organizações tanto públicas, quanto privadas seria a ausência de 

riscos na efetivação dos processos e tarefas, porém, tal cenário apesar de desejável é utópico 

posto que onde existir a atuação humana haverá a necessidade de controle, por meio das 

ferramentas especialmente talhadas para a mitigação dos riscos das atividades 

(FERNANDES, 2012). 

No ambiente de governança e controladoria é fundamental que sejam utilizadas as 

ferramentas mais eficientes para cumprimento do fim desejado. Um mecanismo que tem 
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destaque e importância considerável é a segregação de funções, de modo que haja um controle 

mútuo entre aqueles que vão desempenhar determinadas funções, sejam elas complementares 

ou suplementares entre si, espelhando a teoria dos freios em contrapesos em proporção micro. 

Atividades que se desenvolvam em diversos processos não devem ser confiadas a um 

único indivíduo, justamente para evitar desvios que podem ser encobertos pela atuação 

monocrática do agente diretamente interessado e detentor do poder decisório. Um processo 

realizado de forma una e soberana por agentes singulares tende a ter maior probabilidade de 

falhas em seu bojo, comprometendo o objeto como um todo. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

No cenário atual em que a Administração Pública doméstica está inserida, surgem 

reiteradas denúncias de casos de corrupção e desvios na gestão dos órgãos e entidades 

públicos, onde são expostas diuturnamente na mídia escândalos na atuação dos agentes 

públicos, portanto, requerendo que o Estado tome medidas assecuratórias da lisura de seus 

processos.  

Cada vez mais caem em descrédito a atuação dos Gestores Públicos sejam eles agentes 

políticos ou servidores públicos em sentido estrito (DI PIETRO, 2017), independentemente de 

atuação pretérita que os desabone, são constantemente postos a margem dos padrões éticos 

esperados dos agentes públicos pela opinião midiática e popular.  

Portanto, mais do que nunca há necessidade de que as Entidades Públicas se mostrem 

atuantes no que tange a responsabilidade na gestão pública, fortalecendo os órgãos de controle 

e proporcionando meios e ferramentas para esse tipo de atuação. 

Esta linha de atuação que vem sendo implementada e aperfeiçoada pelo Poder Público, 

proporcionando ganhos na efetividade da política da transparência, tendo instrumentos de 

efetivação a governança e o controle. 

 Como organismos componentes da estrutura da Administração Pública Indireta os 

IFES não poderiam ficar alheios às políticas governamentais voltadas à probidade e 

adequação das condutas da máquina pública. 

A Entidade Pública na qual se dará a pesquisa é uma autarquia federal da área de 

educação, a qual criou sua Unidade de Auditoria interna (AUDIN), no ano de 2001, 

cumprindo ordem emanada pelo Decreto Nº 3.591, de 06 de setembro do ano 2000, incluindo-

se no rol das instituições comprometidas com a transparência e a probidade. 
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Segundo o expediente normativo presidencial, as unidades de auditoria interna 

vinculadas às entidades pertencentes à Administração Pública Federal indireta, ou seja 

aquelas que tem vínculo direto com Ministérios ou com os órgãos da Presidência da 

República devem sujeitar-se à orientação normativa e à supervisão técnica da Controladoria-

Geral da União (CGU) bem como dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno (SCI) 

do Poder Executivo Federal, subdivididos pelas respectivas áreas de  influência (BRASIL, 

2005).  

A entidade pesquisada conta com 8 unidades espalhadas no Estado do Rio de Janeiro, 

em diversas regiões: Costa Verde Fluminense, Região Serrana, Baixada Fluminense e Vale do 

Paraíba, contabilizando em maio de 2018 com 12.813 alunos e 1569 servidores, além de 

prestadores de serviços, ou seja, a autarquia movimenta um grande fluxo orçamentário que 

merece atenção especial quanto ao controle da gestão desses recursos públicos. 

A atuação da Unidade de Auditoria Interna tem relevância estratégica na instituição, 

colaborando como integrante do sistema de controle interno, além de atuar na verificação da 

conformidade e eficiência dos controles internos individualizados da instituição. 

Portanto, há necessidade de verificação das fragilidades nos processos de auditagem, 

elencando as deficiências e analisando o impacto da atuação da Auditoria Interna no auxílio à 

gestão, fortalecimento dos controles e apoio às decisões da instituição. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 

 Conforme o exposto no texto supracitado, analisar a atuação da Unidade de Auditoria 

Interna de uma entidade pública, buscando esclarecer que papel a AUDIN exerce no controle 

da Administração Pública e como pode contribuir para a consecução dos fins públicos dos 

mais comezinhos aos mais nobres, atuando como órgão de apoio, é fundamental para o 

fortalecimento da gestão da entidade. 

 Atuações mais efetivas dos órgãos de controle refletem diretamente na eficiência e 

qualidade dos serviços prestados, por meio de controle dos gastos, prevenção de desperdícios, 

verificação da efetividade das ações e programas voltados para o desenvolvimento da 

educação técnica e tecnológica, qualificação e capacitação de servidores, lisura nos processos 

licitatórios, bem como nas contratações diretas, proporciona economicidade e modicidade nas 

aplicações orçamentárias. 

 O controle está intimamente ligado ao planejamento (RONCÁLIO, 2009), ou seja, a 

controladoria atua de modo a fazer análises minuciosas quanto ao cumprimento das metas e 
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planejamentos traçados anteriormente, bem como avaliando a atuação dos gestores como 

atores atuantes no alcance de tais objetivos e revisando os controles efetivamente empregados 

na administração do órgão ou entidade. 

 A lei nº 4.320/64 em seu artigo 77 (BRASIL, 1964), vincula que o controle interno 

deve ser exercido em três segmentos temporais distintos, de modo a mitigar o eventual 

acontecimento de fraudes ou malversação dos haveres públicos. 

O primeiro deve ser prévio, ou seja, com atuação antes do início do processo, 

primando pela verificação de regularidades preventivamente, sejam elas formais ou matérias.  

O segundo diz respeito à atuação concomitante à execução do programa, buscando 

mitigar desvirtuações ocorridas durante o desenvolvimento do projeto ou atividade. 

O terceiro chamado subsequente desencadeia-se depois da conclusão da atividade. As 

auditorias preventivas, repressivas e de conformidade são instrumentos indispensáveis à 

transparência e probidade da Administração Pública. 

O estatuto da Entidade pesquisada, define a AUDIN como sendo um órgão de controle 

vinculado ao Conselho Diretor (CODIR), sendo a responsável pela racionalização das ações 

de controle, colaborando com os órgãos do sistema de controle interno e externo. 

Destarte o estudo apresenta grande relevância não somente para a comunidade 

intimamente ligada à Instituição pesquisada, mas também à sociedade como um todo 

detentora do poder de forma indireta e titular do controle social.  

A dissecação da atuação da AUDIN; o estudo dos resultados obtidos com a realização 

de auditorias; bem como o estudo de fatores relevantes para o controle interno e eficiência da 

gestão no âmbito da Entidade contribuirão para o aperfeiçoamento da gestão não só 

internamente, mas também será uma ferramenta de consulta e contribuição às Instituições 

Públicas como um todo. 

 

1.4 – OBJETIVOS 

 

A seguir são apresentados os objetivos que nortearão este trabalho. 

 

1.4.1 – Objetivo Geral 

 

Analisar a atividade de auditoria interna em uma Instituição Federal de ensino, 

propondo melhorias para o apoio a gestão, aperfeiçoamento dos controles internos e auxilio a 

tomada de decisões. 
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1.4.2 – Objetivos Específicos 

 

 Identificar as atribuições confiadas à Auditoria Interna, bem como as ações 

desenvolvidas pela unidade a fim de cumprir sua missão institucional; 

  Identificar boas práticas de auditoria interna utilizadas na Instituição; 

  Identificar oportunidades de melhoria nas práticas da Auditoria e na relação 

entre os Diretores e a Auditoria interna.  

 

1.5 – QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 As seguintes questões nortearam a pesquisa: 

 

  Como as ações realizadas pela unidade de auditoria interna no cumprimento de 

sua missão institucional impactam nos controles internos e na gestão? 

  Como as práticas da auditoria podem contribuir para o fortalecimento dos 

controles internos da entidade e apoio à gestão? 

  Quais ações podem ser propostas para o aperfeiçoamento das práticas de 

auditoria e na relação entre auditoria e auditados? 

 

1.6 – DELIMITAÇÃO 

 

As possibilidades de criação de mecanismos de controle em âmbito governamental são 

inúmeras, porém a pesquisa se concentrará no controle exercido com o auxílio da unidade de 

auditoria interna. 

 

1.7 – ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

No capítulo 1 deste trabalho há um panorama geral sobre o Controle da Administração 

Pública e também no âmbito da instituição objeto da pesquisa, bem como a justificativa e 

relevância de sua análise para a comunidade acadêmica da instituição e a sociedade em geral, 

objetivos geral e específicos, a metodologia a ser utilizada, e a organização do estudo.  

Já o capítulo 2, traz uma compreensão sobre as formas de controle na esfera Pública e 

seus processos com vistas a estabelecer paridades com a organização estudada apresenta-se 
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toda a fundamentação teórica da pesquisa, a estrutura e os processos de controle e de auditoria 

empregados no âmbito das instituições públicas. 

No capítulo 3 foi descrita a metodologia da pesquisa com a aplicação das entrevistas 

aos gestores envolvidos nos controles internos sujeitos a atuação da Unidade de Auditoria 

Interna, além de entrevista com os auditores. 

Com toda a fundamentação teórica sobre a forma dos controles internos e auditoria, e 

tendo como embasamento a análise de dados da pesquisa, no Capítulo 4 é feita a 

apresentação, análise e discussão dos resultados da pesquisa. 

 Por fim, no Capítulo 5, tendo o embasamento dos princípios teóricos e empíricos, são 

apresentadas as conclusões da dissertação com respostas às questões da pesquisa e propostas 

de estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fim de proporcionar a necessária compreensão da dinâmica de funcionamento do 

sistema de controle interno governamental brasileiro, bem como a lógica dos processos 

consecutórios e procedimentos de controle, será desenvolvida neste capítulo a fundamentação 

teórica da pesquisa, abordando os assuntos relevantes à pesquisa. 

 

2.1 GESTÃO DA QUALIDADE NA AUDITORIA E CONTROLES INTERNOS 

 
A qualidade se traduz, no oferecimento de produtos capazes de suprir as necessidades 

dos clientes, com valores competitivos e com objeto certo à satisfação do consumidor do bem 

ou serviço (CAMPOS, 1992). 

A qualidade na abordagem atual, passou a considerar o cliente como lumiar para a 

tomada de decisões em relação aos produtos e serviços oferecidos, a Administração Pública 

não poderia passar ao largo desta tendência, devendo dar ouvidos ao contribuinte que financia 

todas as iniciativas da máquina estatal. 

Para promoção de serviços de qualidade é necessário que a Administração Pública 

tenha preocupação com a busca pelo fornecimento do melhor serviço ao cidadão, utilizando-

se de diferenciais competitivos que façam o público buscar seus serviços mesmo quando haja 

opção de escolha mesmo que na iniciativa privada. 

O diferencial competitivo é o que explica o desempenho superior apresentados por 

determinadas instituições quando comparados com os concorrentes (POWELL, 2011). Já a 

Vantagem Competitiva traduz-se em característica exclusiva da entidade que a diferencia dos 

concorrentes (PORTER, 2004). 

A Administração Pública apesar de prestar serviço não diretamente remunerado pelos 

usuários, deve buscar a excelência na prestação de seus serviços, e portanto fornecer serviços 

de qualidade àqueles que patrocinam a Administração Pública: a sociedade (BRASIL, 1995). 

 Neste cenário os controles internos bem definidos e maduros, constantemente 

avaliados e revistos, bem como a atuação independente e proficiente da Auditoria Interna, são 

fundamentais para as organizações que visam ter um diferencial competitivo.  

Controles bem definidos, capazes de identificar antecipadamente possíveis danos, são 

partes essenciais da gestão íntegra e transparente (BRASIL, 2017) 

 O foco das instituições públicas de modo geral não está atrelado como na iniciativa 

privada a resultados expressados em lucro financeiro, mas sim em ganhos imateriais refletidos 
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em diversos aspectos, como a prestação de serviço atualizado, célere, de baixa burocracia, 

eficiente, com custo módico e amplamente aceito pelos usuários. 

 A consolidação da auditoria e do controle interno vem se dando por conta da crescente 

complexidade dos negócios das entidades e pela necessidade de dar respostas aos 

stakeholders quanto à obtenção de panoramas transparentes e realistas das instituições, de 

modo que a auditoria, atua no controle de qualidade dos serviços públicos prestados, 

procedendo a auditorias de conformidade, regularidade, bem como auditoria operacional 

avaliando as operações da empresa. 

 Segundo a Controladoria Geral da União (2016), os controles internos dão suporte a 

missão institucional, a continuidade, sustentabilidade da entidade, além de proporcionar 

eficiência, eficácia e efetividade operacional, e auxiliar na tomada de decisões. 

 O aumento constante da complexidade dos negócios exige resposta com o mesmo 

nível de impacto ou até maiores, exigindo políticas de gestão e prevenção de riscos alinhadas 

às exigências regulatórias do negócio e acompanhando o volume das transações. 

 Ao longo do trabalho serão detalhadas as atribuições e competências da auditoria 

interna, bem como o papel desta no estabelecimento e aperfeiçoamento dos controles internos. 

 

2.2 MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: EVOLUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Antecedendo a abordagem dos modelos de gestão utilizados ao longo da história 

governamental, faz-se necessário conceituar a Administração Pública: esta é definida como o 

conjunto de órgãos e servidores responsáveis pelo atendimento das necessidades da 

sociedade, ou seja, aqueles que são responsáveis pela gestão da coisa pública e seus 

desdobramentos (CARVALHO FILHO, 2018). 

A administração patrimonialista foi largamente utilizada nos Estados absolutistas e 

tinha como principal característica a confusão patrimonial, de modo que não se diferenciava o 

patrimônio público do privado. A res publica estava atrela à res principis, havendo ausência 

de controles estatais, pois tudo se concentrava na figura dos senhores feudais e dos monarcas 

(PRADO JUNIOR, 2013). 

A figura do governante se confundia com a figura do Estado a ponto de alguns nobres 

se auto intitularem como eles próprios sendo o Estado (BRESSER-PEREIRA, 2000). 

Segundo Bresser-Pereira o “patrimonialismo significa a incapacidade ou a relutância de o 

príncipe distinguir entre o patrimônio público e seus bens privados”.  
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Tal modelo de gestão pública era terra fértil para a reprodução de atitudes 

extremamente prejudiciais à gestão isenta, favorecendo as relações de nepotismo e corrupção. 

Tal modelo passou a ser inaceitável, perdendo força gradualmente a medida que a 

democracia e o capitalismo ganhavam espaço, embora, ainda tenha sobrevida em regimes 

democráticos imperfeitos, expressando-se por meio do clientelismo e da pessoalidade nas 

relações (FAUSTO, 2012). 

 A gradual queda dos regimes absolutistas foi fundamental para as mudanças na gestão 

pública, permitindo reformas antes tolhidas pela falta de democracia e exacerbado 

descompromisso social. 

As mudanças políticas, mercadológicas e na sociedade, eram incompatíveis com as 

principais características da administração patrimonialista, de modo que se tornou 

insustentável a manutenção de tal o regime, embora ainda haja resquícios deste regime nas 

administrações públicas atuais, principalmente nos regimes democráticos imperfeitos 

(BRESSER-PEREIRA, 2000). 

A sucessora da administração patrimonialista foi a administração burocrática surgida 

na segunda metade do século XIX, desenvolvida por Max Weber, impulsionada pela ascensão 

dos estados liberais (BRASIL, 1995). Inicialmente implementada na Europa, tinha como 

fundamentos principalmente: 

 A definição regida dos objetivos a serem alcançados;   

 Procedimentos a serem realizados por profissionais especialmente recrutados e 

treinados, que respondam com neutralidade à política; 

 Ascensão funcional baseada em tempo de serviço e meritocracia;  

 Decisões centralizadas, com unidade de comando;  

 Estrutura piramidal de poder;  

 Rotinas rígidas, com o controle paripasso dos processos administrativos, além 

das normas serem estatuídas de forma racional, primando pela impessoalidade 

dos atos. (BRESSER-PERREIRA,1998). 

Segundo Peters (2009) o modelo de Weber é indispensável quando se pensa em gestão 

governamental, pois tal teoria serve de parâmetro para qualquer reforma que se pretenda 

realizar, fornecendo as bases necessárias à construção ao desenvolvimento das melhorias. 

Para Weber (2003) a burocracia é a “célula germinativa do Estado ocidental 

moderno”. Estando ligado de forma direta à ampliação do capitalismo e ao desenvolvimento 

produtivo (QUEIROZ,2016). 

O tema central da Administração Pública Burocrática é o combate a corrupção e ao 

nepotismo instrumentalizados no modelo patrimonialista. Em tal modelo administrativo 
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buscou-se a promoção das noções de probidade; profissionalização com carreiras definidas; 

alinhadas à hierarquia; oficialidade dos atos e isonomia entre os administrados.  

A difusão da ideia de os poderes administrativos serem vinculados a leis e 

regulamentos previamente definidos, buscou reduzir o grau de discricionariedade dos gestores 

públicos, minimizando as máculas advindas da administração patrimonial. 

Princípios legais foram fortalecidos na forma de administrar, alinhando a 

administração ao princípio da legalidade que sintetiza o poder racional-legal: ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (BRASIL, 1988). 

Foram postos em primeiro plano os controles administrativos com vista ao combate 

leniência própria do modelo patrimonialista, promovendo a prevenção do nepotismo e da 

corrupção na esfera pública (BRASIL, 1995).  

Porém uma das consequências negativas da burocracia estatal é a condição do Estado 

tornar-se um fim em si mesmo, ou seja, o Estado põe de lado sua principal razão de existir – 

promoção do bem-estar comum, com prestação de serviço de qualidade à sociedade – focando 

como tema central o controle.  

O Plano Diretor da Reforma da Administração Pública do Estado define de modo 

preciso o paralelo entre a finalidade esperada e a aplicada na administração burocrática: a 

característica fundamental do modelo público burocrático é a efetividade no controle dos 

excessos perpetrados pelos administradores; sua principal deficiência, é a ineficiência, a auto 

referência, não vislumbrar o cidadão como cliente da prestação dos serviços” (BRASIL, 

1995). 

O defeito de o Estado Burocrático concentrar-se prioritariamente nos meios e relegar a 

segundo plano os fins, inicialmente não era tão relevante dada à diminuta atuação estatal, 

principalmente no início do século XX (OLIVEIRA, COSTA & ZANIVAN 2014). 

As mudanças políticas e de mercado, bem como as atividades administrativas do setor 

público vinham sofrendo constantes reformas ao redor do mundo, alavancadas pela 

denominada Crise do Estado (KEINERT, 2007), de modo que ajustes estruturais se faziam 

necessários.  

No Brasil o movimento de crescimento do aparelho do Estado, principalmente a partir 

da década de 1930 com a instituição do Estado Novo idealizado por Getúlio Vargas, que 

dentre outras medidas centralizou diversas funções no poder Executivo, evidenciou a 

necessidade de mudanças.  

A criação de diversos órgãos como o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), foram fatores de contribuição para o aumento de atribuições do Estado de 
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modo sem precedentes no Brasil, promovendo aumentos nos domínios econômicos e sociais, 

encampados pelo governo.  

Diante de tal crescimento começavam a se destacar os principais defeitos do modelo 

burocrático (FAUSTO, 1995). O Estado continuou crescendo em atribuições até os anos 

1970, quando sucedeu a chamada crise fiscal e econômica a qual teve seu ápice na década de 

1990 com o disparo descontrolado da inflação, pondo em evidência a necessidade da reforma 

do Estado. 

A transição democrática forneceu parte das bases necessárias para o planejamento e 

implementação das reformas necessárias. A seguir são elencados alguns avanços 

proporcionados pelo fim de estado de exceção, que influenciaram na implementação das 

reformas (SILVA, 2013): 

 Democratização do estado;  

 Fortalecimento do Ministério Público; 

 Modernização dos instrumentos de controle estatal; 

 Instituição de meios de participação e controle popular; 

 Profissionalização e meritocracia no serviço público; 

 Descentralização administrativa. 

Diante da necessidade de atualização do modelo administrativo vigente à época, 

buscava-se o rompimento com o modelo burocrático. Surge então a ideia de implementação 

da administração pública gerencial no Brasil.  

Também conhecida como New Public Management (NPM), surgiu na segunda metade 

do século XX, como instrumento capaz de impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a 

globalização econômica mundial, prejudicados pelas limitações advindas da administração 

burocrática apresentava-se como uma saída para os problemas ocasionados pelo crescimento 

exponencial das funções estatais (BRASIL, 1995). 

A NPM funda-se basilarmente, no princípio da eficiência administrativa, mitigando a 

aplicabilidade do princípio da legalidade (BRASIL, 1988), colocando como tema central da 

reforma gerencial do Estado a promoção da eficiência e da prestação qualitativa dos serviços 

públicos.  

O Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE) define bem a orientação da reforma: 

“A reformulação do aparelho do Estado, deve ser pautada em primeiro plano pela eficiência e 

qualidade no fornecimento dos serviços afetos ao ente, além de primar pelo desenvolvimento 

gerencial nas organizações públicas” (BRASIL, 1995). 
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O crescimento das atribuições do Estado ao longo das décadas do século XX, 

principalmente a partir de sua segunda metade, aliado à promulgação da Constituição Federal 

de 1988, a chamada “Constituição Cidadã” trouxe à tona a função principal dos Estados 

democráticos, que é ter a sociedade como fim principal, e consequentemente fomentou a 

necessidade da implementação da NPM. 

A administração pública gerencial, caracteriza-se por ações e medidas voltadas para o 

resultando com base na ampliação da descentralização administrativa e na promoção de 

planejamento constantes, pautando-se no conceito de Estado e de sociedade plural, em 

contraponto a administração pública burocrática que tem viés mais autoritário aliado à 

descentralização mitigada (JUND, 2009). 

Na NPM a estratégia visa a definição precisa dos objetivos a serem perqueridos pelo 

administrador público, objetivando o cumprimento de metas previamente estabelecidas; 

garantia de autonomia para o gestor gerir os recursos materiais, financeiros e humanos, a fim 

de buscar a consecução dos objetivos traçados (BRASIL, 1995).  

Na NPM há também maior permeabilidade na participação dos atores privados sejam 

eles da sociedade civil ou do mercado, nas atividades antes confiadas exclusivamente ao 

Estado. 

Apesar de certas semelhanças entre a administração pública gerencial e a 

administração de empresas ambas não se confundem. O custeio das sociedades empresariais 

deriva do fornecimento de determinado produto, com determinado custo aos clientes, ou seja, 

geralmente é um negócio jurídico bilateral, com direitos e obrigações para ambas as partes 

(PINTO, 2018).  

Já o custeio do Estado se faz majoritariamente pela instituição e recolhimento 

compulsório de tributos, especialmente impostos cobrados nos moldes delineados pelo 

Sistema Tributário Nacional (BRASIL, 1988).  

Em sentido inverso dos negócios bilaterais caraterísticos das relações negociais 

privadas nas quais há uma prestação e uma contraprestação específica, no modelo gerencial 

público, a maior fonte de arrecadação – os impostos - não se vinculam a qualquer 

contraprestação do Estado, independentemente do fato gerador, que viabilizou a exigência do 

tributo (BRASIL, 1966). 

Portanto, a aplicação das receitas auferidas pela arrecadação estatal de modo geral é de 

livre aplicação, liberdade esta que exige o fortalecimento dos controles para evitar 

malversação e desvios de recursos. 
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Outra diferenciação entre as administrações pública e privada está nos controles 

exercidos e a quem se deve prestar contas. No meio corporativo o negócio está baseado em 

lucro e na maximização dos interesses acionários, logo a prestação de contas imediata deve 

ser feira aos cotistas. Já a Administração Pública está diretamente vinculada ao interesse 

público, devendo prestar contas à sociedade (BRASIL, 1995). 

Para se ter a exata noção da complexidade da gestão pública, faz-se premente ter a 

exata noção do significado do termo “interesse público”. Em linhas gerais o termo – público - 

pode ser entendido como relativo àquilo que é de todos e para todos, à coisa pública - res 

publica (KEINERT, 2007, P. 61). 

Na administração burocrática, o interesse público era entendido como sendo o 

interesse do próprio Estado, ao passo que na administração pública gerencial, o termo diz 

respeito ao interesse da coletividade diferindo daquele voltado ao aparato estatal (OLIVEIRA, 

COSTA & ZANIVAN 2014). 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2016) define o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, como princípio de direito afeto a toda sociedade, sendo indissociável 

da própria existência social. O princípio em comento vai além de diretriz jurídica, traduzindo-

se em pressuposto lógico do convívio social. 

Dada a mudança de paradigma no entendimento e aplicação do interesse público e 

apesar das grandes evoluções implementadas pela administração pública burocrática no 

Brasil, principalmente a partir da edição o do Decreto-lei 200 de 1967- regulou grandes 

evoluções na organização da Administração Federal, tais como a descentralização; delegações 

e concessões administrativas -, ainda havia a necessidade de uma reforma mais ampla. 

A descentralização administrativa herdada do modelo burocrático e aperfeiçoada pela 

administração gerencial, nas suas diversas modalidades, faz parte desta ampliação, 

favorecendo o tanto o controle interno quanto o externo. 

A descentralização é tratada como princípio fundamental na legislação matter que 

versa sobre as reformas Administrativas (BRASIL, 1967), texto este ainda com resquícios da 

fase da administração burocrática, mas que molda as bases para a migração de modelo da 

administração pública. 



30 
 

 

Figura 1: Organização Administrativa do Estado brasileiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na CRFB/88. 

 

Para Silva, a descentralização tem o condão de aproximar democraticamente a 

sociedade do governo, agregando eficiência aos serviços públicos, promovendo as inovações 

da gestão pública, através da participação popular (SILVA, 2013). 

A gestão voltada para a eficiência e atendimento das necessidades dos clientes 

demandou além de alterações culturais no serviço público, mudança nas regras 

Constitucionais da CRFB de 1988. Ocorrendo ampla modificação das atividades 

administrativas e de controle constitucionais implementadas pela Emenda Constitucional 

19/98. 

 

2.3 CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Nos Estados de Direito toda atividade administrativa está sujeita de forma geral ao 

amplo controle de suas atividades, de modo que as atividades desenvolvidas pela 

administração pública devem ser pautadas pelo cumprimento dos comandos legais vigentes, 

visando em primeiro plano a defesa do interesse público (ALEXANDRINO & PAULO, 

2018). 

Neste diapasão, cabe conceituar o termo “controle”. Diversos são os teóricos que 

tratam do tema, porém as conclusões acerca do assunto caminham majoritariamente na 
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direção de que o controle está pautado nas diversas normas jurídico-administrativas, que 

proporcionam à própria administração pública pelos seus poderes ou ainda pelo povo, de 

modo direto ou indireto, o poder de fiscalizar, orientar ou rever sua atuação e atos 

administrativos emanados pelos seus órgãos, entidades e agentes públicos (ALEXANDRINO 

& PAULO, 2018). 

O controle da administração pública também é objeto de conceitos mais simplistas 

mas que expressam de modo assertivo a definição, tal como: o conjunto de mecanismos 

jurídicos e administrativos para a fiscalização e revisão de toda atividade administrativa 

(MARINELA, 2010). 

O liame basilar do controle da administração pública está diretamente ligado à 

titularidade patrimonial, seja ela material ou imaterial atribuída ao povo. Portanto, a 

administração pública exerce papel secundário em relação ao patrimônio público, sendo mera 

administradora dos bens estando vinculada integralmente ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público. 

 

2.3.1 EVOLUÇÃO E FORMAS DE CONTROLE 

 

 A necessidade da prestação de contas das atividades desenvolvidas pela administração 

pública vem ganhando importância ímpar ao longo das últimas décadas, evoluindo 

gradativamente e acompanhando as reformas administrativas. 

 Desde a outorga da Constituição do Império de 1824, havia a previsão de controle da 

administração pública ainda que de modo muito rudimentar e pouco comprometido com a 

transparência. 

 O controle da administração pública ganhou destaque efetivamente a partir da edição 

do decreto-lei 200/67 na fase evolutiva da administração pública burocrática, muito em 

consequência da ampla descentralização promovida pela mesma norma, alçando a atividade 

de controle ao patamar de princípio fundamental da atividade administrativa (BRASIL.1967). 

 Porém foi em 1988 com a promulgação da Carta Política que o controle ganha 

protagonismo, aperfeiçoando-se com a Emenda Constitucional número 19/98 a qual talhou o 

arcabouço normativo para a administração gerencial (DI PIETRO, 2017). 

 Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2018) existem duas classes de controle do 

Estado, de um lado há o chamado controle político, o qual garante o equilíbrio entre os 

Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário, de outro lado o controle 

administrativo. 
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 Quanto ao controle político, a CRFB estabelece regras que garantem o equilíbrio de 

forças entre os Poderes impedindo o crescimento de qualquer dos poderes em prejuízo do 

outro, fornecendo meios de compensação e equidade de forças entre os mesmos 

(CARVALHO FILHO, 2018). 

 A garantia do equilíbrio de forças se dá pela teoria dos freios e contrapesos, calcada na 

separação dos poderes de Locke e Montesquieu (apud ALEXANDRINO & PAULO, 2018, p. 

237), de modo que determinadas atribuições e ações de certo poder podem ser revistas pelos 

outros ou devem ser confirmadas por poder diverso daquele que praticou o ato.  

Canotilho afirma que um sistema governamental formado por diversos entes e órgãos 

requer que a relação de poder entre estes seja substanciada pela lealdade às normas 

constitucionais (CANOTILHO & VITAL, 2011). 

Nos idos da Constituição do Império do Brasil de 1824, havia um quarto poder que se 

sobrepunha aos demais, não existindo o checks and balances entre os poderes. O chamado 

poder moderador, idealizado por Clermont Tornnerre, e difundida por Benjamin Constant 

defensor da teoria do poder neutro, detinha controle sobre os poderes legislativo, executivo e 

judiciário, podendo rever as decisões destes (MORAES, 2015). 

O exercício e titularidade do poder moderador era exclusiva do imperador, destacando 

os resquícios do absolutismo, visando garantir ao monarca a manutenção do controle sobre o 

poder estatal, mesmo com a implementação da chamada monarquia constitucional 

(MEZZAROBA & CASTRO, 2017).  

 Superada a fase da quadripartite da separação dos poderes com a promulgação da 

constituição da República dos Estados Unidos do Brasil em 1891, instituindo a tripartição de 

poderes, corrige-se o sobrepujamento entre poderes com a extinção do poder moderador.  

As diversas reformas constitucionais implementadas ao longo dos anos, colaboraram 

com mecanismos para a evolução dos controles até a chegada na configuração atual de 

controle político. 

Apesar do poder ser uno e indivisível, suas funções são diversificadas (PAUPÉRIO, 

1967), ficando clara a ramificação do poder político no artigo segundo da CRFB definindo 

bem a separação dos poderes: “São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, 1988). 

A carta magna define de modo preciso as funções de cada um dos poderes da 

República, visando limitar o poder do Estado pela divisão de funções, conforme a figura 2: 
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Figura 2: Função dos Poderes Públicos. 

Fonte: Elaborado pelo autor segundo a CRFB/88. 

 

 Noutro lado há o controle administrativo, o qual visa regulação dos órgãos 

responsáveis por alguma das funções próprias do Estado – enquanto o controle político se 

relaciona com as instituições políticas, o controle administrativo é direcionado as instituições 

administrativa (CARVALHO FILHO, 2018). 

 Para a finalidade do presente trabalho o controle político da seara pública deve ser 

levado em consideração, porém o principal objeto da pesquisa está relacionado ao controle 

administrativo da Administração Pública.  

 

2.3.2 CONTROLE EXTERNO 

 

Os atos dos agentes públicos só são plausíveis de aprovação quando estes estejam 

adequados aos ditames legais, se adequando ao direito em homenagem à democracia. Para 

Marçal Justen Filho (2016, p. 981) “Toda a disciplina da atividade administrativa tem de ser 

permeada pela concepção democrática, que sujeita o administrador à fiscalização popular e à 

comprovação da realização democrática dos direitos fundamentais”. 

Marçal trata o conceito de controle atrelado ao de Estado: “O Estado é uma 

organização de bens e pessoas para a realização dos direitos fundamentais. Existem 
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mecanismos jurídicos de controle da atividade administrativa destinados a verificar a 

regularidade dos atos administrativos e a reprimir os desvios ocorridos” (JUSTEN FILHO, 

2016, p. 980). 

Para Guerra (2005) o Controle da Administração Pública consiste na verificação, 

inspeção e exame, pela própria seara pública, no âmbito de seus poderes ou por qualquer 

cidadão, da correção eficiente da conduta de gerenciamento dos poderes, órgãos e 

autoridades, garantindo o modo de atuar nos liames dos modelos planejados, gerando a 

possibilidade correção do sistema. 

Com a constante evolução o controle da atividade da Administração Púbica ganha 

força ao ponto de ser elevada à categoria de princípio das atividades do Estado, Di Pietro 

vincula o controle da administração atrelando-o a princípios próprios: “O controle de 

fiscalização e correção que sobre ela (a administração) exercem os órgãos dos Poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação 

com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico” (DI PIETRO, 2017, p. 

670). 

Já para Fábio Konder Comparato (2014) o controle é dividido em dois sentidos. 

controle-fiscalização, que engloba tanto os controles internos, externos e social, baseando-se 

principalmente em acompanhamento e fiscalização, verificando a conformidade das condutas 

dos agentes públicos incumbidos de determinada atividade. 

 O outro sentido defendido por Comparato é a existência do controle-orientação, 

indicando a forma da conduta de outros órgãos, entidade ou agentes públicos, também 

exercido por meio do controle interno e externo. (COMPARATO & SALOMÃO FILHO, 

2014).  

A divisão proposta por Comparato nada mais é que a ramificação do controle 

outorgado pela democracia representativa se externalizando em mecanismos de controle que 

podem ser vistos como “exigências normativas associadas ao funcionamento da democracia 

representativa e de sua burocracia pública”, (ARANTES, LOUREIRO, ABRUCIO, 2014).  

Na democracia é inalienável o dever-poder de fiscalização das condutas dos agentes 

do Estado bem como a verificação de resultado das políticas propostas por estes. 

 O controle externo no Brasil é exercido pelo Congresso Nacional, que conta com o 

auxílio do Tribunal de Contas da União (TCU), conforme o texto constitucional: “procedendo 

a fiscalização contábil; orçamentária; financeira; operacional e patrimonial dos haveres tanto 

das entidades integrantes da administração direta, quanto daqueles pertencentes a 
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administração indireta, verificando a legalidade; legitimidade; economicidade e aplicação de 

receitas públicas” (BRASIL, 1988).  

 A carta Constitucional de 1988 alargou as atribuições do poder legislativo, atribuindo 

a este juntamente com o TCU a função de órgãos responsáveis pelo controle externo e pela 

fiscalização financeira (FERNANDES, 2012). 

O controle externo pode ser definido como aquele exercido por órgão pertencente a 

estrutura diversa daquela que emitiu o ato sob a análise do controle. Tendo o controlado dever 

de prestar contas para aqueles que têm o direito à prestação, no que se refere ao 

gerenciamento e administração dos bens públicos (AGUIAR &AGUIAR, 2008). 

Já para Meirelles (2017) o controle interno visa comprovar a probidade da 

administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens e valores e dinheiros 

públicos, assim como a fiel execução do orçamento. É, por excelência, um controle político 

de legalidade contábil e financeira, o primeiro aspecto a cargo do Legislativo; e o segundo sob 

a responsabilidade, do Tribunal de Contas. 

A finalidade do controle se reflete no acompanhamento, monitoração, bem como na 

avaliação do desempenho organizacional, verificando a conformidade das execuções com o 

planejamento e organização (CHIAVENATO, 2014). 

Apesar da expressão presente na CRFB - com o auxílio do TCU -, não há 

subordinação entre a Corte de Contas e o Congresso Nacional, sendo a relação entre estes 

colaborativa e não subordinativa. 

 Para Teixeira (2012) a idealização dos Tribunais de Contas foi concebida para este 

atuar: “como um corpo de magistratura intermediária à Administração e à Legislatura que, 

colocado em posição autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, cercado de 

garantias contra quaisquer ameaças, podendo exercer suas funções vitais com independência 

no organismo constitucional”. 

Não obstante a nomenclatura Tribunal de Contas, estes órgãos não exercem função 

jurisdicional, não tendo suas decisões natureza de definitividade nos casos concretos sob sua 

análise, podendo as decisões das cortes sofrer revisão e não fazendo coisa julgada, sem caráter 

de intangíbilidade (ALEXANDRINO & PAULO, 2018). 

 Gualazzi (1992) define Tribunal de Contas como o órgão administrativo para-judicial, 

dotado de autonomia funcional e administrativa, que exerce de ofício o controle externo, 

fático e legal sobre a execução financeiro orçamentária, com jurisdição em todos os poderes, 

porém sem a relativa imutabilidade inerente as decisões judiciais.  
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 A Carta Política ao delimitar a atividade de controle externo, especialmente dos 

Tribunais de Contas foi além de atribuir a simples verificação do gasto público, dando 

comandos no sentido de promoção da análise e conformação da atuação dos gestores quanto à 

aderência ao princípio da boa administração e atenção ao interesse coletivo 

(COSTALDELLO, 2010). 

 A conformação dos atos deve levar em conta diversos aspectos próprios do controle da 

Administração Pública confrontando-os com a legalidade, impessoalidade, moralidade e 

eficiência da gestão pública (DI PIETRO, 2017), a figura 3 apresenta aspectos do controle: 

  

  

Figura 3: Aspectos do controle. 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nas lições de Di Pietro, 2017. 

 

Tanto o controle externo exercido diretamente pelo Congresso Nacional, quanto 

aquele exercido pelas Cortes de Contas, estão vinculados aos comandos constitucionais e 

infraconstitucionais relacionados a sua atuação.  

Portanto, o papel do controle externo não substitui as atribuições confiadas àqueles 

encarregados da gestão da coisa pública, de modo que a teoria do checks and balances deve 

ser empregada ao menor sinal de excesso de poder dos responsáveis pelos controles.  
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Para Costaldello (2010) a função de orientação dos Tribunais de Contas, no Brasil, 

tem o condão – pouco utilizado, mas eficaz quando aplicado – de auxiliar a Administração 

Pública a alcançar os escopos que a sociedade dela exige e que a Constituição da República 

ordena”. 

A atividade administrativa deve se submeter de modo irrestrito à fiscalização pelos 

órgãos de controle externo, e a submissão a tal fiscalização não significa redução da 

autonomia ou independência do poder sob supervisão, tampouco compromete o exercício de 

suas competências natas (JUSTEN FILHO, 2016). 

Portanto, a fim de colaborar com a fiscalização, a transparência na prestação das 

contas é inalienável, devendo os atos da Administração, inclusive as prestações de conta, 

gozar da mais ampla publicidade, constituindo fundamento para permitir o controle efetivo da 

atuação da gestão pública (CARVALHO FILHO, 2018). 

No quadro 1 segundo proposta ventilada por Aguiar (2008), são elencadas as diversas 

formas de prestação de contas empregadas no Brasil, de modo que a aprovação, rejeição ou 

aprovação com ressalva cabe as respectivas Cortes de Contas. 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 

GOVERNO 

É a espécie de prestação de contas à qual 

está obrigado, anualmente, o chefe do 

Poder Executivo, nas áreas dos governos 

federal, estadual, distrital e municipal 

(art. 71, I da CF/88). 

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 

GESTÃO 

Documento pelo qual os gestores 

públicos submetem a exame e julgamento 

dos Tribunais de Contas, os resultados 

específicos da administração financeira 

das unidades orçamentárias, posta em 

prática mediante seus atos 

administrativos de gestão orçamentária, 

financeira patrimonial e operacional, 

durante um determinado exercício 

financeiro. As autoridades 

administrativas (ou seus ordenadores de 

despesas) somente se exonerarão de suas 
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responsabilidades após o julgamento do 

Tribunal de Contas que se converta em 

aprovação das respectivas prestações de 

contas. 

PRESTAÇÃO E TOMADA DE 

CONTAS ESPECIAL 

Documento por meio do qual o executor 

de projeto, previsto por força de convênio 

ou instrumento similar, reúne e submete 

ao exame e julgamento do Tribunal de 

Contas os resultados dos atos de gestão 

dos recursos públicos aplicado. É 

também especial, a prestação de contas 

feita por servidor público responsável 

pela utilização de suprimentos de fundo. 

Cabe, ainda, a prestação de contas 

especial, quando por motivo de suspeita 

de existência de desfalques, desvios de 

dinheiros, de valores ou de bens públicos, 

ou da prática de ato antieconômico de 

que resulte dano ao erário, o órgão 

fiscalizador assinala prazo ao responsável 

para apresentação daquela. 

A tomada de contas especial é a 

providência utilizada pelo controle 

externo para suprir a omissão do dever 

constitucional de prestar contas. 

Quadro 1: Espécies de prestação de contas. 

Fonte: AGUIAR, (2008). 

  

Cabe fazer distinção entre o Processo de tomada de contas e o processo de prestação 

de contas, este consiste segundo a Instrução Normativa TCU 47/2004 em: “processo de 

contas relativo à gestão dos responsáveis por unidades jurisdicionadas da administração 

federal indireta e daquelas não classificadas como integrantes da administração direta 

federal”, aquele tem a mesma essência, porém está afeto a verificação da gestão dos 

responsáveis por unidades da administração direta (BRASIL, 2004). 
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 Em linhas gerais o controle externo busca prevenir os chamados riscos de controle, os 

quais advém da falta de efetividade dos controles dos sistemas contábeis e de controle interno 

quando da atuação preventiva ou corretiva nas entidades (IFAC/IBRACON, 1997). 

 Para Ribeiro Filho (et al., 2007) o controle externo efetivo e eficiente deve apoiar 

continuamente o desenvolvimento do controle interno. 

 

2.3.3 CONTROLE SOCIAL 

  

 Modernamente o arcabouço jurídico tem comportado a possibilidade do controle 

social da Administração Pública, por segmentos da sociedade civil, caracterizando forma de 

controle exógeno, respondendo as demandas sociais contemporâneas (CARVALHO FILHO, 

2018). 

O controle social brasileiro propõe a participação popular nos processos decisórios 

relativos às políticas públicas, bem como no controle sobre as ações estatais (ARANTES et 

al., 2007). 

Com a redemocratização, ganhou força o controle social participativo como 

componente institucional do Estado, sendo concretizado e aperfeiçoado constantemente, 

permitindo ao cidadão ter acesso ampliado à fiscalização, deliberação e execução tanto das 

políticas públicas, quanto das contas públicas (BRASIL, 2006). 

Com a premissa constitucional de que todo o Poder emana do povo que o exerce 

diretamente ou por representantes eleitos (BRASIL, 1988), corroborada pela transição da 

administração pública burocrática para a administração pública gerencial, o controle social 

ganhou força na gestão pública brasileira, de forma que o cidadão tem a possibilidade do 

exercício da chamada democracia direta. 

O cidadão migrou da figura de mero contribuinte para a posição de cliente do Estado, 

fortalecendo a necessidade de prestação de contas e impulsionando a busca de mecanismo que 

favoreçam a transparência das atividades da Administração. 

 A diversificação de mecanismos de controle, bem como a ampliação dos comandos 

legislativos referentes a participação popular, favorecem o ambiente para a mitigação de ações 

irregulares. 

Importante marco na inovação dos mecanismos de controle foi a Emenda 

Constitucional 19/98 a qual alterou o artigo 37 da CRFB, vinculando: “A lei disciplinará as 

formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta”, atribuindo a 
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legislação infraconstitucional a responsabilidade pela normatização dos seguintes pontos 

(BRASIL, 1988):  

 

 Reclamações quanto à prestação de serviços públicos em geral, 

devendo ser mantidos os canais de atendimento aos usuários, sendo a 

qualidade do serviço avaliado periodicamente pelos controles interno 

e externo; 

 Acesso aos registros da Administração Pública que não estejam 

protegidos por sigilo, que digam respeito a atos de governo, de modo 

que todos tenham o direito de receber informações de interesse 

coletivo e geral; 

 Direito de representação contra o abuso de poder referentes ao 

exercício de cargos e funções públicas. 

 

Aliada do controle social a mídia tem exercido papel fundamental na divulgação de 

informações relativas a res publica, levando informações ao cidadão que nem sempre são de 

acesso tão fácil. 

 O cidadão mais bem informado, conhecendo seus deveres e obrigações, é um fator de 

estímulo para a atuação dos controles interno e externo. 

A conjugação da atuação dos controles interno, externo e social, atuando de forma 

subsidiária e complementar entre eles favorece a gestão pública eficiente, efetiva e ética 

(RIBEIRO FILHO, et al., 2008). 

 A atuação do gestor como um agente do Estado seja na realização de um ato político 

ou administrativo pressupõe a autorização do detentor máximo do poder – o povo - , porém, 

mesmo detendo a autorização social para o exercício da função pública, o administrador não 

se torna inescusável quanto a condutas omissivas ou comissivas, quando atuando em 

detrimento do interesse coletivo (BAKHTIN, 1993). 

 Não cabe atualmente ao gestor sonegar informação do contribuinte sob a simples 

alegação de que a informação vindicada é sigilosa. A negativa a informação que não seja 

legalmente protegida ataca frontalmente a publicidade administrativa.  

A lei de acesso a informação (BRASIL, 2011) eleva o direito à informação ao patamar 

de direito fundamental, definindo como princípios: 

 O sigilo das informações é a exceção, enquanto a transparência e 

publicidade são os preceitos gerais; 

 Divulgação independentemente de solicitações de informações sobre 

assuntos, medidas ou atos de interesse público; 
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 Ampla utilização da tecnologia da informação para fins de 

transparência; 

 Incentivo à cultura da transparência quando da administração da coisa 

pública; 

 Aperfeiçoamento do controle social da administração pública. 

  

No Brasil, as diversas formas de participação na gestão pública, garantem aos clientes 

do serviço variada gama de formas de participação social (CARVALHO FILHO, 2018) com 

destaque para as elencadas na figura 4: 

 

 

Figura 4: Ferramentas de controle social. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Portanto qualquer sonegação de informação que comprometa o controle social, fere a 

moralidade da Administração Pública, devendo o Estado garantir o acesso a informação, por 

meio de procedimentos transparentes, objetivos com celeridade do repasse dos dados 

solicitados. 
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O papel do controle social se amolda de forma precisa à definição de controle 

ventilada por Guerra: “verificação, inspeção, exame, pela própria Administração, por outros 

poderes ou por qualquer cidadão, da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, órgão 

ou autoridade” (GUERRA, 2005, p 103). 

As palavras de Guerra (2005) não teriam aplicabilidade plena caso a transparência, o 

acesso a informação e a publicidade não fossem a regra atual dos estados democráticos. 

Para Hely Lopes Meirelles (2017, p. 587):  

“Podemos sustentar, em face dos meios constitucionais postos à disposição 

dos administrados e notadamente do disposto no art. 31, § 3º, da CF, que a 

fiscalização da conduta dos governantes, que antes era um privilégio do 

Poder Legislativo, na atualidade se estendeu ao próprio cidadão, e em 

especial ao contribuinte, que hoje em dia tem um direito subjetivo ao 

governo honesto”. 

 

O enquadramento da participação popular no controle da Administração, coaduna com 

a ideia de que o poder púbico reduza cada vez mais a imposição vertical das vontades estatais, 

mitigando seu poder de império, desenvolvendo e aprimorando a cogestão das atividades de 

interesse coletivo, fortalecendo e respeitando a força do controle social no âmbito das 

atividades estatais (CARVALHO FILHO, 2018). 

 

2.3.4 CONTROLE INTERNO 

 

O controle interno é indissociável do funcionamento dos órgãos e entidades da 

Administração Pública. A deficiência na atividade de controle interno favorece o 

cometimento de gestão fraudulenta bem como a malversação de verbas e demais desvios 

próprios da seara pública (RIBEIRO FILHO, at al., 2007). 

O dever de regularidade na confecção e execução dos atos e atividades administrativas 

comete à própria administração um controle genérico. O citado poder-dever genérico próprio 

do controle interno tem o condão de alcançar qualquer impropriedade praticada pelos agentes 

públicos dentro de sua esfera de atuação seja ela de cunho intena corporis e excepcionalmente 

os atos que extrapolem o ambiente interno (JUSTEN FILHO, 2016). 

A carta constitucional outorga ao controle interno missão semelhante àquela do 

controle externo, atuando na fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial, 

porém limitado ao contexto de cada poder (BRASIL,1988). 

Portanto, cada poder deve manter seu sistema de controle interno independentemente 

da atuação do controle externo político ou administrativo (BRASIL, 1988). 
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A exemplo do que ocorreu com o controle externo, a ampliação da função 

fiscalizadora do controle interno também foi estendida com o advento da CRFB de 1988, 

amplificando o controle meramente de conformidade das contas, somando-o ao controle de 

desempenho, principalmente sob os prismas da legalidade, legitimidade e economicidade das 

despesas públicas. 

Meirelles (2017) afirma que a moralidade no trato da coisa pública é direito 

indisponível dos contribuintes, assim como a probidade dos agentes do Estado. Em 

consequência para adequação a tais direitos houve a ampliação do controle sobre a 

administração pública. 

Para Ribeiro Filho (2007) o controle interno integrado, no sentido definido no texto 

constitucional, cumpre um papel gerador de confiança para a atuação dos controles externo e 

social.  

Porém, há de se fazer distinção entre controle interno e sistema de controle interno, 

aquele refere-se ao comando específico no âmbito de cada órgão ou entidade, ao passo que o 

sistema de controle interno envolve uma estrutura complexa composta por diversos órgãos e 

instâncias de controle. 

Para Fernandes (2014, p. 145) o sistema de controle interno é o “conjunto complexo e 

organizado de regras e normas, de unidades, de princípios, métodos, procedimentos e 

equipamentos coordenados entre si, que busca o fim precípuo de realizar a avaliação da gestão 

pública...”. A avaliação citada por Fernandes deve ser levada a cabo primando pela 

efetividade dos controles de legalidade, eficiência modicidade e eficácia na gestão pública. 

Seguindo a mesma linha o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, definiu que 

o sistema de controle interno compreende as políticas e procedimentos estabelecidos pela 

Administração de um órgão/entidade para ajudar a alcançar os objetivos e metas propostas e 

assegurar, enquanto for praticável, o desenvolvimento ordenado e eficiente das operações 

(TCE-MG, 1998).  
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Figura 5: Modelo conceitual para a integração entre os controles interno, externo e social. 

Fonte: Ribeiro Filho, at al.(2007). 

 

O controle interno com atuação independente e integrado com os controles externo e 

social alinhado com os mecanismos e boas práticas de controle são instrumentos que 

corroboram com a legitimidade e regularidade dos atos de gestão. A CRFB de 1988 em seu 

artigo 74 traz um rol exemplificativo das finalidades do controle interno:  

“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 

(CRFB, 1988). 

O Conselho Federal de Contabilidade ao definir controle interno, oferece leitura 

complementar às bases plantadas pelo legislador constitucional:  

“O sistema contábil e de controles internos compreende o plano de 

organização e o conjunto integrado de método e procedimentos adotados 

pela entidade na proteção do seu patrimônio, promoção da confiabilidade e 

tempestividade dos seus registros e demonstrações contábeis, e da sua 

eficácia operacional” (CFC, 1997). 
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 A definição do CFC corrobora com a ideia de que as instâncias internas de controle 

exercem o autocontrole dos órgãos e entidades atuando de modo que, tanto o controlado, 

quanto o controlador pertencem a mesma estrutura organizacional (GASPARINI, 2012). 

O controle interno da própria instituição não deve ser confundido com o sistema de 

controle interno tratado acima, tampouco o sistema de controle não se confunde com auditoria 

interna. O Tribunal de Contas da União define controle interno como sendo o conjunto de 

recursos, métodos e processos, adotados pelas próprias gerências do setor público (TCU, 

2009). 

O controle interno pode ser entendido como controle institucionalizado ou orgânico 

(MEDAUAR, 2014), sendo dividido em segmentos dentro de cada instituição formando 

linhas de defesa contra distorções nas atividades sob vigilância. 

Cada Poder da República deve desenvolver e manter o controle interno em sua área de 

atuação (BRASIL, 1988), ligando-se ao controle interno integrado e prestando apoio e 

informações ao controle externo, conforme figura a 6: 

 

Figura 6: Organização do Sistema de Controle da Administração Pública. 

Fonte: Rodrigues, (2017). 

 

O controle interno em sentido estrito, ou seja, aquele em que cada órgão ou entidade é 

o responsável são classificados em controles contábeis e controles da atividade administrativa, 

aqueles dizem respeito a preservação dos haveres públicos, primando pelos controles físico 
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dos bens, segregação de funções para a proteção do processo, não sendo confiada função 

completa de ordenar despesa e realizar a liquidação da mesma (CREPALDI, 2011). 

Já os controles administrativos referem-se à eficiência na prestação dos serviços e na 

execução de atividades administrativas, não verificando apenas a conformidade, mas também 

as metas de produtividade, eficiência e planejamento estratégico, buscando a garantia do 

cumprimento de objetivos e a prevenção de irregularidades (CASTRO, 2015) 

 Para que haja controle interno eficiente deve haver a cultura do controle no âmbito da 

organização, cabendo ao gestor máximo do órgão a difusão desta cultura, a fim de criar um 

ambiente de controle em todos os níveis de gerência, buscando oferecer razoável nível de 

segurança (COSO, 2013). 

 A Organização Internacional de entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, 

2004), adotou a seguinte definição de controle interno em sentido estrito: 

 

“Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de 

funcionários, estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável 

segurança de que na consecução da missão da entidade os seguintes objetivos 

gerais serão alcançados:  

     •Execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;  

     • Cumprimento das obrigações de accountability;  

     • Cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;  

     • Salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos”.  

  

A Controladoria Geral da União (CGU) disciplina na Instrução Normativa 1/2016, a 

divisão dos controles internos em linhas também chamadas, camadas de defesa, 

instrumentalizadas em três frentes. Tal tripartição é aceita tanto pela CGU quanto pelo 

Internal Institute of Auditors (IIA) dividindo as camadas de defesa em 3 níveis. 

Para o IIA o molde das três linhas de defesa é um instrumento de fácil compreensão e 

eficaz, na mensuração e entendimento do gerenciamento de risco, de modo que define as 

funções específicas de cada ator envolvido (IIA, 2013). 

Cabe definir o papel dos órgãos de governança no modelo das três linhas de defesa, 

apesar de tais instâncias não serem partes componentes imediatas do modelo das três camadas 

de defesa, estes são os principais interessados na defesa das instituições, sendo fundamental a 

atuação da governança no controle da organização. 
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Os órgãos de governança têm o dever de primar pela transparência e prestação de 

contas e cumprimento dos objetivos estratégicos das instituições, devendo traçar planos que 

visem a consecução dos fins colimados, aliando o desenvolvimento das políticas e modelos 

necessários ao bom êxito das operações, inclusive apoiando o desenvolvimento dos controles 

internos (IIA, 2013). 

A primeira linha de defesa cabe a todos os níveis de gestão dentro da organização, 

competindo a implantação, manutenção e coordenação superiores ao gestor máximo do órgão, 

efetivando-se pelos controles internos da gestão propiciando o fortalecimento dos objetivos 

colimados pelo fim público (CGU, 2016).  

Traduz-se em instrumentos implementados pela alta administração para mitigar riscos 

previamente definidos, identificados ou identificáveis, exercendo função de gerenciamento 

dos riscos da atividade desenvolvida pela instituição (CHAMBERS, 2015). 

A IN 01/2016 traz além do gestor máximo da instituição o rol de responsáveis pela 

operacionalização dos controles: “são operados por todos os agentes públicos responsáveis 

pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio 

dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal”. 

Os agentes públicos responsáveis pela primeira camada de defesa além gerenciar os 

riscos, são responsáveis pelo desenvolvimento de ações corretivas e preventivas, para sanar 

fragilidades em processos e controles (IAA) 

Os riscos que se pretende mitigar devem ser mensurados, e ponderada a assunção ou 

não do risco, devendo-se moldar os controles à forma mais adequada a fim de evitar a 

aceitação de riscos insuportáveis pela instituição, bem como o impacto sobre os objetivos da 

organização em caso de ocorrência de evento danoso (CGU, 2016). 

A segunda linha de defesa, também chamada de instância de conformidade, são 

executados por órgãos próprios criados com a finalidade de supervisionar os riscos e 

consequentemente os controles internos. 

A segunda camada pode ser instituída de diversas formas dentre ela por meio de 

comitês, diretorias ou assessorias de riscos e controles internos, integridade e compliance, 

supervisionando e monitorando os controles internos (CGU, 2016). 

A terceira linha de defesa fica a cargo das auditorias internas governamentais, atuando 

de forma independente e não realizando atos de gestão, uma vez que se a auditoria interna 

atuasse diretamente na gestão da instituição, não gozaria da independência necessária para a 

realização de sua missão institucional. 
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A atuação da auditoria interna como terceira camada de defesa deve munir a alta 

administração e os órgãos de governança com avaliações abrangentes, objetivas e 

independentes.  

Para o IIA (2013) a auditoria interna provê avaliações sobre a eficácia da governança, 

do gerenciamento de riscos e dos controles internos, incluindo a forma como a primeira e a 

segunda linhas de defesa alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle. 

 

 

Figura 7: As linhas de defesa. 

Fonte: IIA, 2013. 

 

O objetivo primeiro da auditoria interna não é a busca por culpados por irregularidades 

ou malversação de recursos, tampouco identificação de fraudes, não há o afã punitivo na 

atividade de auditoria.  

A atuação da auditoria interna visa a avaliação independente no âmbito da instituição, 

verificando a atuação da entidade e emitindo opinião sobre as operações, visando apoio à 

gestão da entidade (ROUSSY e RODRIGUE, 2015). 

Para a INTOSAI, os auditores internos são os responsáveis pelo exame dos controles 

internos, bem como pela continuidade da eficácia dos controles internos, tendo como 

instrumentos de apoio a avaliações e recomendações, entretanto sem a responsabilidade 

gerencial de competência da primeira e segunda camada de defesa (INTOSAI, 2004). 

 

2.4 AUDITORIA INTERNA 

 



49 
 

Dependendo da forma de atuação e público alvo a auditoria pode ser considerada 

interna ou externa. A Auditoria externa é feita por agente não ligado por laços funcionais à 

pessoa jurídica submetida ao trabalho a ser realizado, de modo que tal profissional é 

contratado para a análise das demonstrações financeiras de modo periódico e não contínuo. 

Noutro giro, a auditoria interna é realizada por agentes pertencente as próprias 

organizações, procedendo a avaliações, exames, levantamentos e análises, utilizando 

metodologia própria, verificando a adequação, modicidade, eficiência dos controles internos, 

bem como, atuando como órgão de apoio à gestão do órgão ou entidade 

(CREPALDI&CREPALDI, 2016). 

 

ELEMENTOS AUDITORIA INTERNA AUDITORIA 

EXTERNA 

Sujeito Funcionário da empresa Profissional Independente 

Ação e objetivo Exame dos controles 

internos 

Exame das demonstrações 

contábeis 

Finalidade Promoção de melhorias 

nos controles da 

instituição 

Opinar sobre as 

demonstrações financeiras 

Relatório Principal Recomendações de 

controle e eficiência 

Administrativa e sugestões 

de melhoria 

Parecer 

Grau de Independência Menos amplo Mais amplo 

Interessados no trabalho A empresa Empresa e público em 

geral 

Responsabilidade Trabalhista Profissional, civil e 

criminal 

Número de áreas cobertas 

pelo exame durante um 

período 

Menor Maior 

Continuidade do trabalho Continuo Periódico 
Quadro 2: Comparativo auditoria interna e externa. 

Fonte: Adaptado, Monteiro 2017. 

 

O importante papel da auditoria interna na gestão das empresas aumenta a necessidade 

de especialização dos quadros de auditores, visando prestar assessoramento eficiente a 

administração avaliando os seguintes aspectos (JUND, 2007): 

 Adequação e eficiência dos controles; 

 Integridade e confiabilidade das informações e registros; 

 Integridade dos sistemas estabelecidos para assegurara observância 

das políticas, metas, planos, procedimentos, leis, normas, assim 

como de sua efetiva utilização; 
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 Eficiência, eficácia e economicidade do desempenho e utilização dos 

recursos, procedimentos e métodos de salvaguarda dos ativos, bem 

como exatidão dos ativos e passivos; 

 Compatibilidade das operações e programas com os objetivos, 

planos e meios de execução estabelecidos; 

 Mensuração dos riscos, assim como o oferecimento de alternativas 

de solução. 

Já na IN 01/2016 a auditoria interna é definida como: “atividade independente e 

objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as 

operações de uma organização” 

A Instrução Normativa 01/2016 utiliza a mesma definição de auditoria cunhada pelo 

Internal Institute of Auditors, expondo de forma precisa o posicionamento da auditoria e 

colocando-a com papel impar na terceira camada de defesa.  

Para o IIA, (2013) a função da auditoria é assessorar a empresa na realização dos 

objetivos, partindo de abordagem sistemática e disciplinada, visando a melhoria da eficácia do 

gerenciamento de risco, controles integridade e governança. 

Por conta da crescente complexidade dos objetos aditados ou auditáveis, faz-se 

necessária a atualização constante envolvendo aumento contínuo do conhecimento acerca do 

negócio operado pela entidade auditada, além de aperfeiçoamento das técnicas de auditoria, 

exigindo que o trabalho dos auditores seja metodologicamente estruturado, com base em 

normativos e padrões técnicos previamente definidos (CGU, 2017). 

O CFC em sua Norma Técnica de Contabilidade (NBTC 12) define procedimentos 

aplicáveis à execução de auditorias:  

“os procedimentos da auditoria interna constituem exames e investigações, 

incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao 

auditor interno obter subsídios suficientes para fundamentar suas 

conclusões e recomendações à administração da entidade” (CFC, 1995). 

Os testes de observância também chamados de testes de procedimentos, são aqueles 

destinados a confirmar se os procedimentos determinados internamente pela instituição estão 

sendo devidamente aplicados. 

Os testes de observância objetivam garantir segurança aceitável de que os controles 

internos instrumentalizados pela primeira e segunda linha de defesa estejam sendo executados 

da forma planejada pela entidade (ALMEIDA, 2017). 

Com um teste de observância bem pontuado o auditor pode mesurar qual o grau de 

importância dará a determinado controle, verificando o nível de segurança que aquele controle 

proporciona, destinando maior ou menor atenção de acordo com o resultado. 
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Os chamados testes substantivos buscam evidenciar a confiabilidade, e suficiência dos 

dados produzidos pela própria instituição (CASTRO, 2013). A aplicação dos testes 

substantivos é fundamental para se chegar a constatações confiáveis das transações da 

entidade. 

Para a aplicação dos referidos testes, há necessidade de que a uma unidade de 

auditoria interna regularmente instituída, e provida de estrutura necessária ao bom 

funcionamento, fomentando a confiança dos interessados no trabalho de auditagem. 

No âmbito da autarquia pesquisada, há a previsão de uma unidade de auditoria interna 

vinculada ao conselho superior - CONSUP. O comando legal para a instituição das unidades 

de auditoria interna veio com o artigo 14 do Decreto 3591/2000 o qual reza: 

Art. 14.  As entidades da Administração Pública Federal indireta deverão 

organizar a respectiva unidade de auditoria interna, com o suporte 

necessário de recursos humanos e materiais, com o objetivo de fortalecer a 

gestão e racionalizar as ações de controle” (BRASIL, 2000). 

Apesar de pertencerem funcionalmente à estrutura da organização em que se 

desenvolve o trabalho, a supervisão superior destas unidades de auditoria, bem como as 

orientações técnicas são emanadas pelo Órgão Central e órgãos setoriais do Sistema de 

Controle Interno do Poder Executivo Federal, atualmente o órgão central é o Ministério da 

Transparência e Controladoria Geral da União (BRASIL, 2000). 

A atuação da atividade da auditoria interna segue um Plano Anual de Atividades de 

Auditoria Interna - PAINT confeccionado durante o ano imediatamente anterior, que deve 

abordar obrigatoriamente os temas e macroprocessos a serem trabalhados no exercício que 

seguir (BRASIL, 2015). 

Na elaboração do PAINT deverão ser considerados pela Unidade de Auditoria Interna 

o planejamento estratégico, a estrutura de governança, o gerenciamento de riscos 

corporativos, os controles implantados na instituição, as metas, programas e os objetivos da 

instituição (BRASIL, 2015). 

A Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União nº 24 de 17 de novembro de 

2015 traz a obrigatoriedade de previsão de itens formais no PAINT tais como classes de 

ações; objetos formais tal como numeração da ação de auditoria; origem da demanda; 

cronograma de execução do trabalho; unidade de realização, mas também consigna outras 

obrigações como: 

 Avaliação de riscos inerente ao objeto sob análise; 
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 Mensuração dos riscos dos objetos e a relevância destes para as 

atividades da entidade; 

 Objetivo do trabalho a ser realizado, consignando-se os resultados 

esperados. 

 Fazer a especificação de que modo as vulnerabilidades do objeto de 

auditoria podem ser mitigadas; 

 Demonstração da amplitude dos exames a serem realizados em 

relação ao universo auditável (BRASIL, 2015). 

 

Figura 8 – Fluxo de atividades da Auditoria Interna, previstas na IN SFC 24/2015. 

Fonte: Elaboração Própria, segundo IN 24 CGU 

Na fase de planejamento posterior à edição do PAINT, cabe ao auditor delimitar o 

escopo dos trabalhos e ao definir a amostra necessária para o alcance dos objetivos do 

trabalho de auditoria devem conduzir uma avaliação preliminar dos riscos relevantes, bem 

como daqueles previamente definidos pela instituição como insuportáveis, de modo que os 
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resultados dos trabalhos devem ser reflexo da avaliação do auditor, levando-se em conta a 

realidade da empresa. (IIA, 2012). 

O trabalho do auditor deve ser analítico, determinado e embasado pelos 

procedimentos, de modo a possibilitar ao profissional fazer a avaliação da necessidade de 

ampliação ou limitação do escopo anteriormente definido para ter segurança nos resultados 

encontrados, para tal análise deve levar em conta quesitos como a eficiência dos controles 

internos e cultura organizacional (CREPALDI, 2016).  

Para Castro (2015) os fatores a seguir devem ser levados em consideração para a 

mensuração da extensão dos trabalhos e para determinar o grau de prioridade dos objetos a 

serem auditados, na fase de análise e definição dos riscos: 

 Materialidade: Diz respeito ao montante de recursos de cada 

programação de auditoria, devendo se levar em conta a população e 

o orçamento envolvido atribuindo maior importância aos maiores 

valores. 

 Criticidade: Faz um apanhado dos temas vulneráveis que já 

foram objetos de recomendação tanto do controle interno, quanto de 

eventuais auditorias realizadas pelo controle externo. Para Cherman, 

(2005), A criticidade representa o quadro de situações críticas 

efetivas ou potenciais a auditar ou fiscalizar, identificadas em uma 

determinada unidade ou programa. Compõe-se ainda de elementos 

que evidenciam a vulnerabilidade e fraquezas dos pontos de controle 

interno.  

 Relevância: Caracteriza-se não apenas pela relevância de valor 

pecuniário, mas principalmente por ações que eventualmente em 

caso de impropriedade causem impacto à instituição, sejam tais 

consequências matérias ou imateriais, ou ainda que coloquem em 

risco as camadas de defesa da instituição (CASTRO, 2015). 

Os resultados evidenciados durante a execução da auditoria pela aplicação dos 

procedimentos de auditoria e registrados nos papeis de trabalho posteriormente serão 

registrados no Relatório Anual de Atividades de Auditoria interna – RAINT (BRASIL,2015), 

que se consagra como o ato derradeiro na fase de realização dos trabalhos. 
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Figura 9: Etapas do processo de auditoria. 

Fonte: Elaborado pelo autor, segundo as lições de Jund, 2007. 

 

Para (JUND, 2007), o relatório de auditória é o instrumento chave para comunicar ao 

público interessado o alcance do trabalho a forma de realização; a relevância dos fatos 

observando-se as conclusões que o auditor chegou, devendo o mesmo ser redigido de forma 

clara, objetiva e imparcial. 

A opinião conclusiva do auditor no relatório deve ser baseada em fatos concretos, 

efetivamente comprovados pelos papeis de trabalho através do livre convencimento motivado 

do auditor alicerçado na independência e imparcialidade (CREPALDI, 2016) 

 A Instrução Normativa nº 24 emitida pelo Ministério da Transparência e 

Controladoria-Geral da União, traz em seu artigo 15 o rol de itens minimamente obrigatórios 

que devem compor o RAINT (BRASIL, 2015): 

 

“Art. 15.  O RAINT conterá, no mínimo:  

 I - Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o 

PAINT;  

 II – Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles 

internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, 

identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as 

ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas 

decorrentes; 

 III - Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão 

no PAINT, indicando sua motivação e seus resultados;  

. 
•AUDITOR 

. 
•PLANEJA O TRABALHO 

. 
•AVALIA OS CONTROLES INTERNOS 

. 
•ANALISA E DEFINE OS RISCOS 

. 
•EFETUA A REVISÃO ANALÍTICA 

. 
•EXECUTA OS DEMAIS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PROGRAMA 

. 
•COLHE E AVALIA AS EVIDÊNCIAS 

. 
•ORGANIZA E CONCLUI OS PAPAIS DE TRABALHO 

. 
•EMITE O RELATÓRIO OU PARECER 
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IV – Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados 

ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando 

aplicável, com a previsão de sua conclusão;  

V - Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou 

negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria 

interna e na realização das auditorias;  

VI – Descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do 

quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a relação 

com os trabalhos programados; VII - quantidade de recomendações 

emitidas e implementadas no exercício, bem como as vincendas e as não 

implementadas na data de elaboração do RAINT, com a inclusão, neste 

caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor; e  

VIII – Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de 

auditoria interna ao longo do exercício” (BRASIL, 2016). 

  

Ao longo da execução dos trabalhos podem ser verificados de acordo com as 

evidências encontradas, achados de auditoria, também chamado de constatações de auditoria. 

O manual de orientações técnicas da atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder 

Executivo Federal emitido pela CGU traz a lume a definição de achado de auditoria, o qual 

pode indicar a conformidade ou a não-conformidade com o critério adotado na auditoria 

(TCU, 2010). 

Define a CGU: “Achado é o resultado da comparação entre um critério 

preestabelecido pela equipe de auditoria durante a fase de planejamento e a condição real 

encontrada durante a realização dos exames, comprovada por evidências” (BRASIL, 2017). 

O objetivo dos achados de auditoria também denominados constatação ou 

observação, é responder as questões definidas pelos auditores durante o planejamento dos 

trabalhos (CGU, 2017). 

Durante a execução dos trabalhos de auditoria são emitidos relatórios acerca de cada 

programa de auditoria previsto no PAINT, que serão reunidos para a formação do RAINT. O 

relatório de cada programa detalha cada achado de auditoria eventualmente presente no objeto 

de análise, e o auditor faz recomendações para correção dos problemas verificados de acordo 

com o grau de risco e gravidade da constatação. 

As recomendações emanadas pelas Unidades de Auditoria Interna da Instituição, 

funcionam como instrumentos que indicam às Unidades Auditadas as providências que 

devem ser tomadas, a fim de corrigir falhas e visando o aperfeiçoamento dos controles 

internos e dos processos desempenhados nas instituições. 

As recomendações de modo geral devem ser discutidas com os gestores da área 

auditada, a fim de chegar a um consenso de como a gestão vai atuar para sanar as 
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irregularidades ou fragilidades constatadas nos trabalhos de auditoria, levando-se em conta os 

conhecimentos dos gestores em relação ao item auditado, bem como a disponibilidade de 

recursos e meios legais de resolução e aperfeiçoamento do objeto apontado (BRASIL, 2017). 

A atuação colaborativa da Auditoria Interna é um fator de fortalecimento da gestão 

do órgão ou entidade da qual faça parte, tal faceta foi vinculada pela instrução Normativa 

CGU nº 01, de 06 de abril de 2001, definindo a finalidade básica das auditorias que são: o 

fortalecimento da gestão e do auxílio ao controle externo.  

A IN 01/2006 consigna que o fortalecimento da gestão, consiste na agregação de 

valor à gestão governamental, de modo a somar forças para o alcance das metas do Plano 

Plurianual, execução dos programas de governo e execução dos orçamentos no nível da 

entidade a que estão vinculadas, comprovando a legalidade, colaborando com a 

economicidade e eficiência da gestão (BRASIL, 2001). 

As contribuições da Unidade de Auditoria Interna influenciam diretamente na tomada 

de decisão, bem como mune o gestor de elementos necessários ao aperfeiçoamento dos 

controles, e ajustes na gestão, visando a correção de impropriedades atuais e prevenindo as 

ocorrências futuras. 

 

Figura 10: Contribuições das Auditorias internas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, segundo as lições de Da Silva (2013). 

 

Portanto, a Auditoria Interna atua visando garantir que os objetivos traçados pela alta 

gestão sejam cumpridos (CHAVES, 2011), verificando e atestando o funcionamento dos 

PROMOÇÃO DE CONTROLES PREPARADOS PARA ACONTECIMENTOS FUTUROS 

MAIOR ATENÇÃO AOS RISCOS DE FRAUDES E ERROS 

MELHORIA DOS PROCEDIMENTOS DE CONTABILIZAÇÃO 

FORTALECIMENTO DO CONTROLE INTERNO 

DETECÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE MEDIDAS VISANDO ELIMINAR FALHAS 

ESTÍMULO À INOVAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO GERENCIAMENTO DE RISCO  

ALINHAMENTO DE TODOS OS NÍVEIS DA ORGANIZAÇÃO 
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controles internos e assessorando a alta administração, com relatórios apontando deficiências 

e sugerindo melhorias. 

 A confiança mútua entre a alta gestão e a Auditoria Interna é indispensável 

para o bom resultado da gestão (SAYAG, 2014), ao passo que com os resultados apresentados 

pela AUDIN servem como parâmetro para o aperfeiçoamento dos controles, dos processos, 

refletindo em uma gestão alinhada com as boas práticas de auditoria, ventiladas pelos órgãos 

internacionais de auditoria e governamentais de auditoria e controle. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A pesquisa descritiva expõe as peculiaridades de determinado fenômeno ou de 

determinada população, de modo que a descrição e os registros ocorrem sem a interferência 

do pesquisado (VERGARA, 2009). A investigação descritiva também tem o condão de 

determinar correlações entre variáveis, de modo a definir sua natureza, por meio do uso de 

ferramentas de pesquisa como coleta de dados, aplicação de questionários e observação 

(PRODANOV & FREITAS, 2013 & VERGARA, 2009). 

A situação problema da pesquisa será respondida com a adoção da classificação 

proposta por Vergara (2011), a qual classifica a pesquisa quanto aos meios de investigação e 

quanto aos fins pretendidos com o trabalho.  

O presente trabalho pretendeu verificar a percepção dos gestores com cargo de direção 

na instituição - clientes imediatos dos trabalhos de auditoria -  quanto a contribuição da 

auditoria com o fortalecimento da gestão da instituição. A pesquisa descritiva demonstrou ser 

a mais adequada à consecução desta dissertação e a metodologia é a pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. 

A pesquisa documental toma por base documentos emitidos por órgãos públicos e 

privados nacionais e internacionais que são referência nas atividades de controle e de 

auditoria, como acórdãos do TCU; recomendações e instruções normativas da CGU; Normas 

do IAA; apontamentos da INTOSAI; leis, decretos, portarias, ofícios e jurisprudência, 

manuais e normas e instruções de boas práticas. 

Segundo Vergara (2009), a pesquisa bibliográfica é fundamentada em material 

previamente elaborado por outros autores, principalmente, artigos e livros, e tem grande 

importância para o levantamento das informações basilares do tema proposto, fornecendo 

instrumental analítico para os demais tipos de pesquisa. 

Para GIL (1999) a pesquisa documental encontra estreita semelhança a pesquisa 

bibliográfica, diferindo entre ambas a natureza das fontes. A pesquisa bibliográfica se baseia 

na contribuição de diversos autores, ao passo que a documental lança mão de documentação 

que merece ter tratamento analítico, que pode ser feita de acordo com o projeto de pesquisa. 
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3.2 ESTRATÉGIA ADOTADA 

 

 O fluxo do processo para realização da pesquisa levou em conta as diversas fases necessárias 

para o alcance dos resultados verificados no trabalho proposto, conforme se verifica na figura 11. 

 

 

Figura 11: Fluxo do processo de pesquisa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O detalhamento de cada processo proposto na figura 11 será dissecado detalhadamente nas 

seções seguintes do capítulo 3. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 A ferramenta utilizada na coleta de dados da presente pesquisa foi a entrevista semi-

estruturada, levando-se em conta as vantagens e desvantagens do instrumento a fim de chegar 

ao melhor resultado para os fins do trabalho proposto. 

 As questões de entrevista foram confeccionadas de modo diferente para auditores e 

para diretores, versando sobre a função da auditoria; relacionamento da auditoria com os 

diretores; influência da AUDIN na tomada de decisão em âmbito institucional; proficiência 

profissional e atividades desenvolvidas em relação aos trabalhos junto aos auditados. 
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 A entrevista permite o contato direto entre o investigador e o entrevistado, facilitando 

a interação entre as formas de perguntar e as respostas do inquirido, permitindo respostas mais 

claras dos desejos, esperanças e crenças das pessoas, além de fornecer maior abrangência e 

eficiência das questões pontuadas (GIL, 1999). 

 Optou-se pela utilização de entrevistas semi-estruturadas, que é composto por um rol 

de informações que se deseja obter de cada respondente, porém a forma de perguntar não é 

engessada, podendo-se adaptar a forma e a ordem das perguntas, de acordo com as 

peculiaridades de cada entrevistado (LAVILLE & DIONNE, 1999, p. 188). As perguntas 

foram baseadas na pesquisa bibliográfica, nos objetivos e nas questões da pesquisa. 

 

3.3.1 Universo e Amostra 
 

Para o alcance dos objetivos propostos na presente pesquisa, foram realizadas 

entrevistas semi-padronizadas, com os 5 ocupantes de cargos de Direção imediatamente 

subordinados à Direção-Geral da Entidade, por serem estes os auditados que vão implementar 

as mudanças ventiladas nas recomendações de auditoria. 

Além dos diretores auditados a pesquisa se deu com aqueles que exercem funções de 

auditores internos no âmbito da entidade pesquisada. 

 As entrevistas foram aplicadas do seguinte modo: 

 Aos 5 diretores vinculados diretamente à Direção Geral da Instituição. 

 Aos 2 auditores responsáveis pela execução das auditorias na instituição. 

 

3.3.1.1 Pré-teste do Questionário  

 

O pré-teste da entrevista foi realizado com um ex-diretor e um ex-membro da Unidade 

de Auditoria Interna da Instituição, realizando-se a entrevista nos mesmos moldes que foram 

aplicadas aos demais respondentes. 

Os indivíduos que participaram do pré-teste serviram como respondentes 

exclusivamente para verificação da adequação das questões, visando sanar qualquer eventual 

entrave relativo às questões ou em relação à  forma de condução da entrevista (MARCONI & 

LAKATOS, 2003, p. 203). 

Com a realização do pré-teste foram verificadas alterações necessárias nos 

questionários, as quais foram procedidas, conforme preceitua Marconi & Lakatos (2003). Os 
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respondente do pré-teste foram excluídos dos resultados da pesquisa, não fazendo parte do 

resultado final. 

 

3.3.2 Fundamentação da construção dos questionários  

 

 A ferramenta de pesquisa utilizada para os diretores está alinhada à consecução dos 

objetivos ventilados na pesquisa. As perguntas da entrevista com os diretores estão 

disponíveis no Apêndice D. 

A correlação com os objetivos do questionário para diretores estão elencados no quadro 3: 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM OS DIRETORES 

Objetivo Específico 

Associado 

Questão Embasamento Teórico 

I, II 01 
IIA (2016); CGU 

(2015). 

I, II 02 
IIA (2016); CGU 

(2015). 

I 03 

IIA (2016); Jund 

(2007); Arena e Azzone 

(2009); Dawson e 

Edwards (2007); CGU 

(2015); Crepaldi (2016).  

I, II 04 

IIA (2016); Jund 

(2007); CGU (2015); 

INTOSAI, 2004. 

I, II 05 

IIA (2016); Jund 

(2007); Arena e Azzone 

(2009); Dawson e 

Edwards (2007) CGU 

(2015). 

I, II 06 

IIA (2016); Jund 

(2007); Arena e Azzone 

(2009); Dawson e 

Edwards (2007); CGU 
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(2015). 

III 07 

IIA (2016); Jund 

(2007); Arena e Azzone 

(2009); Dawson e 

Edwards (2007); CGU 

(2015). 

I, III 08 

IIA (2016) ); Jund 

(2007); CGU (2015); 

Dawson e Edwards 

(2007). 

I, III 09 
IIA (2016) ); Jund 

(2007). 

I, II, III 10 IIA (2016). 

Quadro 3 – Correlação dos objetivos com as perguntas aplicadas aos Diretores entrevistados. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A ferramenta de pesquisa utilizada para os e auditores está alinhada à consecução dos 

objetivos ventilados na pesquisa. As perguntas (apêndice C) que têm pertinência com os 

objetivos da pesquisa, estão elencados no quadro 4: 

 

 

 

QUESTÕES PARA ENTREVISTA COM OS AUDITORES 

Objetivo Específico 

Associado 

Questão Embasamento Teórico 

I, II 01 
IIA (2016); CGU 

(2015); LÉLIS (2010). 

I, II 02 
IIA (2016), CGU 

(2015). 

I, II 03 

IIA (2016); Jund 

(2007); CGU (2015) 

Arena e Azzone (2009); 

Dawson e Edwards 

(2007); Crepaldi (2016).  
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II 04 
IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007). 

II 05 
IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007). 

III 06 

IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007); 

INTOSAI, 2004. 

I, III 07 
IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007). 

I, III 08 
IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007). 

I 09 
IIA (2016); CGU 

(2015); Jund (2007). 

Quadro 4 – Correlação dos objetivos com as perguntas aplicadas aos Auditores entrevistados. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

  

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 O tratamento dos dados das questões da entrevista de 1 a 10 direcionadas aos diretores 

e de 1 a 9 direcionadas aos auditores foi feita por meio da análise qualitativa das respostas dos 

atores elencados na pesquisa, colhendo-se entrevistas com o ponto de vista dos auditores e dos 

diretores. 

 A análise qualitativa trabalha os dados obtidos de modo a buscar seu significado, 

objetivando entender o fenômeno no contexto em que o mesmo está inserido, visando a 

captação da substância do evento e não só o que o mesmo aparenta (TRIVINOS, 1987, p. 

132). 

 O contato direto com os entrevistados possibilita fazer a leitura não só das respostas 

propriamente ditas, mas também das linguagens não verbais, facilitando à percepção das 

perspectivas dos respondentes (BOGDAN & BIKLEN, 1994, p. 17). 

3.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
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A pesquisa teve como principal objetivo analisar a atividade de auditoria interna em 

uma Instituição Federal de Ensino, Propondo melhorias para melhor apoio a gestão, 

aperfeiçoamento dos controles internos e auxilio a tomada de decisões.  

 Além das Unidades descentralizadas a Instituição conta com a Direção Geral, com as 

diversas Diretorias: Diretoria de Administração e Planejamento; Pesquisa e Extensão; Gestão 

Estratégica; Ensino e Pós-graduação. 

 A presente pesquisa foi realizada nas diretorias diretamente subordinadas à Direção-

Geral da entidade, bem como junto da Auditoria Interna da Entidade. 

 A grande maioria dos trabalhos realizados pela auditoria interna está ligada 

diretamente às diretorias anteriormente citadas, as quais recebem o maior aporte financeiro de 

recursos públicos, além de serem as responsáveis pelas políticas de gestão, implementação e 

definição de controles que posteriormente são difundidos em toda a Instituição, inclusive nas 

unidades descentralizadas.  

 Tendo em vista a proeminência da atuação das Diretorias, a pesquisa no âmbito destas, 

possibilitou ter um panorama fundamentado da visão dos gestores no que tange à contribuição 

e atuação da Auditoria Interna da Entidade.  
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4. RESULTADOS E DISCUSÃO 
 

 Neste tópico são apresentados os resultados obtidos na pesquisa de campo realizadas 

junto aos Diretores e Auditores da Instituição pesquisada, a qual foi realizada com os 

seguintes objetivos: (i) Identificar as atribuições confiadas a Auditoria Interna, bem como as 

ações desenvolvidas pela unidade a fim de cumprir sua missão institucional;(ii) Identificar 

boas práticas de auditoria interna utilizadas na Instituição; (iii)Propor estratégias e soluções 

para fortalecimento dos controles internos e otimização da gestão. 

 

4.1. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS JUNTO AOS AUDITORES 

 

As informações sobre as práticas utilizadas no âmbito da auditoria interna da 

instituição pesquisada, foram colhidas pelas entrevistas com os dois auditores responsáveis 

pela execução dos trabalhos da unidade de auditoria. Levando-se em conta o compromisso 

com o sigilo das entrevistas, os auditores serão referenciados como Auditor A e Auditor B ao 

longo desta análise. 

 

4.1.1 Atuação da Auditoria interna  

 

No quesito Atuação da Auditoria Interna quando perguntados quanto à função que a 

Auditoria Interna desempenha no âmbito da entidade as respostas tanto do respondente A 

quanto do respondente B são similares, porém com algumas diferenças pontuais na percepção 

de cada entrevistado.  

A parte uníssona nas respostas considera que a função da Auditoria é contribuir para o 

aprimoramento e fortalecimento da gestão, através de avaliações constantes dos processos e 

controles internos, utilizando-se de instrumentos de avaliação e verificação a partir de 

métodos técnicos-objetivos próprios para a atividade de auditoria com avaliações imparciais. 

Quanto às diferenças na visão da função da auditoria o respondente B, considera que 

se deve dar especial atenção ao gerenciamento de riscos das atividades da Entidade, de modo 

que a Unidade de Auditoria deve primar especialmente pela atenção na mensuração dos riscos 

dos processos e procedimentos desenvolvidos institucionalmente, baseando a atuação e 

planejamento das auditorias nas fragilidades verificadas em método próprio de mensuração, 

levando-se em conta a materialidade, relevância e riscos. 
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Em relação ainda à Atuação da Auditoria, quanto à independência da Unidade para 

realização da missão e consecução dos trabalhos, os posicionamentos refletem a orientação 

ventilada pela Instrução Normativa nº 24/2015 emitida pela CGU (2015), de modo que a 

auditoria deve preservar a postura independente, bem como primar pela mensuração dos 

riscos na gestão e nas atividades da entidade.  

A resposta de ambos os respondentes foi no sentido de que gozam da independência 

necessária ao bom desempenho dos trabalhos a estes afetos, subordinando-se funcionalmente 

ao Conselho Diretor (CODIR) e vinculando-se administrativamente à Alta Administração da 

entidade. 

Observa-se a aderência aos itens propostos nas normas do IIA, relativos à atuação 

independe da Unidade de Auditoria e sem subordinação da AUDIN para com os auditados, 

segundo os entrevistados, bem como por meio da análise documental da unidade, verifica-se 

que há definição formalizada no estatuto da Unidade de Auditoria, desvelando uma boa 

prática de auditoria (IIA, 2016). 

 

4.1.2 Proficiência e zelos profissionais 

 

No quesito que trata da proficiência e zelo profissionais, os respondentes foram 

questionados quanto ao fornecimento pela instituição dos meios necessários ao treinamento 

contínuo, bem como se a entidade incentiva a capacitação dos auditores. 

Os respondentes afirmam que a instituição fornece treinamento contínuo ao longo do 

ano. Consideram ainda que a Alta Administração da Entidade colabora de forma 

administrativa para que os treinamentos e capacitações sejam realizados de acordo com o 

programado. 

São previstas no Plano Anual de Auditoria (PAINT) as capacitações que cada membro 

da Unidade de Auditoria vai realizar ao longo do ano seguinte, com a previsão de carga 

horária de capacitações, buscando suprir os auditores com o conhecimentos complementares 

necessários ao cumprimentos dos programas de auditoria previstos também no PAINT, o 

gráfico 1 faz o paralelo do desejável e do que efetivamente foi realizado. 
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Figura 12: Capacitações no ano de 2017. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tanto a CGU (2017), quanto o IIA, preveem como ideal que os membros de auditorias 

sejam capacitados anualmente com carga horária de pelo menos 40 horas, segundo relatos dos 

auditores os mesmos dispuseram no ano de 2017 de 48 horas de treinamento para o auditor A 

e de 52 horas para o auditor B, portanto superando a quantidade de horas considerada como 

ideal. 

A Alta Administração da empresa onde estejam alocados os organismos de controle 

interno devem aperfeiçoar constantemente as competências para o exercício proficiente dos 

trabalhos (ARENA &AZZONE, 2009). 

A IN 24/2015 da CGU, vincula que as ações de capacitação devem estar alinhadas 

àquelas atividades desenvolvidas no âmbito da auditoria, primando pelo aprimoramento da 

atividade profissional dos auditores e observando-se o caráter de multidisciplinaridade dos 

trabalhos de auditoria (CGU, 2015). 

Há necessidade do aprimoramento contínuo daqueles que são destacados para fazer os 

trabalhos de auditoria, por conta da precisão de atualização nas técnicas e procedimentos para 

a realização dos trabalhos com segurança, fornecendo apoio confiável à instituição para o 

aperfeiçoamento de seus processos (JUND, 2007). 

A postura da entidade em facilitar e promover a constante capacitação dos auditores 

internos revela o compromisso com a eficiência administrativa, e tal iniciativa revela-se uma 

boa prática de auditoria de acordo com as diretrizes disseminadas pelo IIA (2016). 
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4.1.3 Relacionamento dos Gestores com a AUDIN 

 

Quanto ao relacionamento dos auditores para com os gestores, foi questionado se as 

recomendações emitidas pelos auditores são cumpridas nos prazos, e se em caso de atraso se 

os gestores justificam os motivos do atraso. 

Verificou-se descompasso entre a percepção dos auditores entrevistados. O 

entrevistado A respondeu que as recomendações são respondidas nos prazos, porém em 

alguns casos com algum atraso, ao passo que o respondente B afirmou que o atraso no 

cumprimento das recomendações é constante e que na maioria das vezes os gestores não 

justificam o motivo do atraso, ou quando justificam não o fazem proativamente, mas sim 

quando provocados ou cobrados pelos auditores. 

Observa-se que mesmo havendo divergência nas respostas dos auditores, a gestão não 

mantém o alinhamento esperado com a auditoria interna, de modo a cumprir as 

recomendações e buscar soluções em conjunto, a melhoria na parceria contribuiria para a 

busca de soluções de aperfeiçoamento dos controles internos e dos processos, dando mais 

segurança à gestão (CGU, 2015). 

Deve ser levada em conta a complexidade da implantação de cada recomendação. 

Alguns dos assuntos tratados, segundo os auditores, são de implantação mais fácil que outros 

que exigem planejamento e ferramentas mais elaboradas para o efetivo funcionamento, 

motivo pelo qual o prazo previsto é extrapolado. 

A questão que trata da preocupação dos responsáveis pela área auditada na melhoria 

dos processos e controles quando as auditorias realizadas os apontam como defeituosos ou 

ineficientes. Ambos os respondentes afirmaram notar preocupação dos gestores 

principalmente quando processos e controles são considerados ineficientes, além de buscarem 

informações sobre melhores práticas a serem adotadas. 

Quanto ao esforço envidado pelas Diretorias para manter um relacionamento de 

proximidade com a AUDIN, fazendo consultas prévias quanto a regularidade de certas 

atividades que geram dúvidas. Há divergência na percepção dos auditores. 

O auditor A afirmou que dificilmente a AUDIN é consultada previamente pelas 

Diretorias quando da realização de atividades e operações que geram dúvidas ou causam 

insegurança. O auditor B consigna que em determinadas situações a AUDIN é consultada 

quanto as atividades de gestão que geram dúvidas, mas que em maior parte das vezes a 
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comunicação das diretorias ocorre quando da chegada de períodos em que as mesmas serão 

objeto de ações de auditoria, não buscando via de regra informações prévias. 

Verifica-se que a integração entre a AUDIN e as diretorias não é ideal, havendo 

dificuldade de entendimento e comunicação em algumas ocasiões. O bom relacionamento 

entre auditores e auditados é desejável, a fim de proporcionar ao trabalho segurança, 

celeridade e postura colaborativa (INTOSAI, 2004). 

Verifica-se, como oportunidade de melhoria, buscar entendimento com os gestores 

quanto à dilatação de prazos das recomendações a fim de aumentar a quantidade de 

recomendações implementadas. Outra oportunidade de melhoria é a AUDIN desenvolver a 

conscientização dos gestores em relação à necessidade de dar atenção à solução dos 

problemas ventilados nas recomendações, a fim de contribuir com a eficiência, segurança e 

economicidade na administração pública. 

 

4.1.4 Influência da Auditoria Interna nas tomadas de decisão na instituição 

 

No quesito Percepção da Auditoria Interna, os entrevistados foram questionados se 

percebem se as atividades da auditoria interna na Entidade influenciam na tomada de decisão 

da gestão. 

O entrevistado A afirmou não perceber a influência direta e clara das ações das 

atividades de auditoria nas tomadas de decisão institucionais. Já o auditor B, acredita que as 

recomendações pautadas nas diretrizes ventiladas pela legislação e de acordo com as melhores 

práticas de auditoria e administrativas influenciam a gestão em certas decisões bem como no 

planejamento de ações futuras. 

Pelas respostas dadas pelos dois auditores é perceptível que as diretorias não deixam 

claro para a AUDIN qual a influência que o trabalho realizado pela Unidade tem diretamente 

nas tomadas de decisão. 

 A comunicação efetiva entre as Diretorias e a AUDIN é fundamental para o 

aperfeiçoamento das melhorias e adequação dos trabalhos de auditoria e para o fornecimento 

de subsídios para o apoio à tomada de decisão. 

Ainda em relação à Percepção da Auditoria Interna, os entrevistados responderam se 

percebem melhorias nos controles internos e procedimentos após as recomendações feitas 

pela AUDIN. Para o auditor A são percebidas mudanças significativas no aperfeiçoamento 

dos controles e procedimentos. Já o auditor B afirma que as recomendações geram efeitos 
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positivos na melhoria dos controles e procedimentos, percebendo interesse da área auditada 

em realizar melhorias, porém por conta dos atrasos na implementação das recomendações as 

mudanças não ficam latentes. 

A integração e preocupação dos auditados no cumprimento das recomendações 

promovem o êxito em seus órgãos, promovendo a eficiência administrativa e aperfeiçoando a 

segurança das atividades, processos e controles em âmbito institucional. (ELLIOT, DAWSON 

& EDWARD, 2007). 

Como órgão de apoio à gestão é uma oportunidade de melhoria para a AUDIN se 

colocar como órgão de consultoria para os gestores, emitindo pareceres nos assuntos a ela 

propostos, cumprindo as diretrizes de boas práticas (CGU, 2017; IIA, 2016).  

Apesar da divergência de percepção entre os auditores entrevistados, é ponto comum a 

percepção quanto a iniciativa de revisão pelos gestores dos pontos apontados como 

problemáticos nas recomendações de auditoria, embora os mesmos não consigam efetuar as 

mudanças em tempo hábil em algumas situações. 

 

4.1.5 Cumprimento das recomendações pelos gestores 

 

No quesito das Expectativas da Auditoria Interna para com a Gestão, foi questionado o 

que pode ser melhorado pelas Diretorias para atender às recomendações, aperfeiçoando os 

controles e a gestão de suas unidades. 

O respondente A afirma que as Diretorias deveriam implantar mecanismos próprios de 

controle a fim de monitorar a implantação das recomendações, cumprindo-as nos prazos e nos 

termos propostos e discutidos. O auditor B também afirma que as Diretorias deveriam 

organizar o monitoramento das recomendações feitas, afirmando ainda que tem a percepção 

que as Diretorias não veem o cumprimento das recomendações como prioridade. 

As recomendações devem ser acompanhadas pela Unidade de Auditoria Interna, 

mantendo controle e fornecendo à Alta Administração da Entidade relatório gerencial mensal 

sobre a situação das recomendações, bem como devendo apresentar a justificativa dada pelos 

gestores (CGU, 2015), a fim de que Alta Gestão tenha o controle administrativo de seus 

órgãos subordinados.  

O controle pela Alta Administração das atividades realizadas pelos seus Diretores é 

fundamental para o gerenciamento das atividades da instituição, garantindo a eficiência dos 

controles e aderência às boas práticas de gestão e atendimento aos requisitos legais. 
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 A organização das atividades administrativas e a reação no intuito de corrigir 

eventuais impropriedades com celeridade e presteza são fundamentais para o cumprimento da 

missão institucional das entidades públicas, refletindo a eficiência administrativa (BRASIL, 

1988). 

Verifica-se como oportunidade de melhoria, a AUDIN melhorar seu monitoramento 

de recomendações implantadas. Não se verifica na resposta dos auditores a preocupação com 

o monitoramento preciso das recomendações implantadas, contrariando a IN SFC 03/2017. 

 

4.2. RESULTADOS DAS ENTREVISTAS JUNTO AOS DIRETORES 

 

As informações relativas à auditoria interna da instituição pesquisada na perspectiva 

das Diretorias, foram colhidas pelas entrevistas com os cinco Diretores diretamente ligados à 

Direção Geral da Entidade. 

 Levando-se em conta o compromisso com o sigilo das entrevistas os Diretores serão 

referenciados por letras, na seguinte forma: diretor A, diretor B e assim sucessivamente ao 

longo desta análise. 

 

4.2.1 Formalização das atividades de auditoria 

 

No quesito relativo à formalização das atividades de auditoria, foi perguntado aos 

diretores se quando do início de um programa de auditoria na respectiva Diretoria, há o 

conhecimento prévio do tema a ser auditado pela leitura prévia do PAINT pela Diretoria e 

como este conhecimento contribui para a preparação dos auditados. 

As respostas obtidas junto aos diretores foram bem diversificadas, os respondentes A e 

C, afirmaram que as diretorias tomam conhecimento prévio das atividades a serem realizadas 

junto aos seus órgãos, de modo que ambos fazem a leitura prévia do PAINT, porém ambos 

afirmaram que a leitura pura e simples do PAINT não fornece a ideia completa de como se 

darão os trabalhos e em que profundidade os mesmos serão realizados, portanto, não 

contribuindo de forma efetiva para o apronto pré-auditoria. 

O entrevistado B afirmou não verificar previamente o PAINT sobre quais ações serão 

realizadas junto a sua diretoria, e que muitos servidores pertencentes aos quadros da 

instituição não sabem da existência de tal documento e muitos quando sabem que o 

documento foi emitido, não tomam conhecimento dos conteúdos do mesmo. 
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Os entrevistados D e E, afirmaram que em algumas vezes tomam conhecimento que 

serão auditados pelo PAINT, porém em outras vezes, só sabem da auditoria que será realizada 

quando comunicados pelos auditores já na fase de preparação para o início dos trabalhos que 

serão realizados pela AUDIN. 

 

Há o conhecimento prévio do tema a ser auditado pela leitura prévia do PAINT ? 

 SEMPRE NUNCA ALGUMAS 

VEZES 

DIRETOR A 
X  

 

DIRETOR B  X  

DIRETOR C X   

DIRETOR D   X 

DIRETOR E   X 

Tabela 1: Conhecimento acerca do PAINT. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Verificou-se que mesmo aqueles entrevistados que tomam conhecimento prévio das 

atividades de auditoria no âmbito das suas diretorias, não contam com os subsídios 

necessários ao bom planejamento para a recepção dos trabalhos de auditoria que serão 

realizados. 

Caso não haja coordenação entre os auditados e a AUDIN os programas de auditoria 

não logram êxito, limitando pura e simplesmente a execução de trabalhos de campo, emissão 

de relatórios, mas sem a execução prática, limitando-se simplesmente a detecção de falhas e 

impropriedades, sem a devida promoção de efetivas melhorias que valorizem a instituição e 

melhorem seus resultados (ELLIOT, DAWSON & EDWARD, 2007). Analise semelhante se 

aplica àqueles que não tomam conhecimento prévio de que seus órgãos serão auditados. 

Os entrevistados que não tomam conhecimento prévio pelo PAINT e aqueles que não 

verificam se suas áreas serão objeto de auditoria com a regularidade e antecedência 

necessária, comprometem o tempo que lhes é disponibilizado preteritamente à execução dos 

programas de auditoria que seria útil para a correção de eventuais impropriedades nos 

processos e revisão dos controles com vistas a fazer o saneamento prévio das inconformidades 

verificadas em âmbito interna corporis da Diretoria. 

Pelas respostas fica evidenciado que a programação anual de auditorias ventilada pelo 

PAINT não mune os auditados com o s subsídios necessários à sua preparação e apronto ante 

a iminência de trabalhos previstos pela AUDIN junto à Diretoria. 
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A realização de auditoria não se resume simplesmente na realização do trabalho junto 

ao auditado. O trabalho de auditagem se divide basicamente em três fases distintas e 

complementares entre si, a saber: planejamento, trabalho de campo e emissão de relatório e 

para haver êxito tanto da gestão quanto da AUDIN na empreitada da lisura dos processos e 

fortalecimento de controle, o aperfeiçoamento da integração desde a primeira fase entre 

auditores e auditados é fundamental (LÉLIS, 2010). 

Verifica-se que há falhas no processo inicial antes mesmo do efetivo planejamento, no 

que diz respeito a munir o auditado do conhecimento prévio necessário de sua situação de 

futuro auditado. 

Como oportunidade de melhoria a AUDIN deveria reforçar junto aos gestores a 

emissão do PAINT a fim de que os gestores tomem conhecimento das atividades a serem 

desempenhadas, bem como sanar as dúvidas levantadas pelos gestores em relação à 

programação de auditorias. 

 

4.2.2 Independência da Auditoria Interna 

 

No quesito independência da AUDIN, foi objeto de questionamento, se a Auditoria 

Interna se mostra independente na realização dos trabalhos. Os respondentes A, C e D, 

afirmaram que a Auditoria exerce suas funções com independência, não verificando qualquer 

influência da Alta Administração nas atividades desempenhadas pela AUDIN. 

Já os entrevistados B e E afirmam que não verificam total independência na forma 

como a AUDIN realiza seus trabalhos, por conta da subordinação indireta para com o Diretor 

Geral.  

 Segundo o respondente B, apesar da Auditoria Interna não ser subordinada 

diretamente à Direção Geral da Instituição tendo com esta somente vinculação Administrativa 

e subordinando-se diretamente ao Conselho Diretor (CODIR), o presidente do CODIR é o 

Diretor Geral da Entidade, portanto de certo modo a AUDIN se subordina à Direção geral 

Indiretamente. Tal apontamento do entrevistado foi comprovado com a análise documental do 

regimento interno da AUDIN. 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

A AUDIN realiza seus trabalhos com independência? 

 TOTALMENTE PARCIALMENTE 

DIRETOR A X  

DIRETOR B  X 

DIRETOR C X  

DIRETOR D X  

DIRETOR E  X 

Tabela 2: Independência da AUDIN. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Pela tabela 2, 60 % dos entrevistados confirmam a independência da Unidade de 

Auditoria Interna na realização dos trabalhos dos programas de auditoria, demonstrando que 

2/5 dos respondentes da pesquisa não confirmam a total isenção dos auditores. 

A independência das unidades de auditoria está intimamente ligada a não estarem 

subordinadas àqueles que serão imediatamente auditados ou àqueles que tenham interesses 

nos objetos auditados (IIA, 2013; JUND 2007; CREPALDI 2016), a existência de algum 

nível de subordinação compromete a imparcialidade e a liberdade para a realização dos 

trabalhos e emissão dos relatórios. 

Como oportunidade de melhoria, a busca junto ao CODIR, pela desvinculação 

administrativa a Direção-Geral, daria mais independência à AUDIN. 

 

4.2.3 Proficiência profissional dos Auditores 

 

No quesito proficiência profissional, que diz respeito aos conhecimentos, 

competências e expertise dos auditores para o desenvolvimento de suas atividades de modo 

eficiente e seguro (IIA, 2016) os entrevistados foram questionados quanto ao nível de 

capacitação dos auditores para a realização dos trabalhos, bem como quanto ao conhecimento 

destes para com as atividades meio e fim da empresa. 

Os respondentes A, C, D e E, concordam que os auditores têm o conhecimento técnico 

necessário à consecução de funções como de auditoria, bem como afirmam que os mesmos 

demonstram conhecer em nível satisfatório o funcionamento da empresa, tanto nas atividades 

meio, quanto nas atividades fim. 
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Já o entrevistado B afirma que quanto aos conhecimentos relativos aos assuntos que 

são objetos de auditoria os auditores passam segurança nos assuntos, bem como 

conhecimento das legislações e normas atinentes aos casos. 

 Porém, quanto ao modo de funcionamento das atividades tanto meio quanto fim, não 

há a percepção de que os auditores dominem totalmente a forma e funcionamento a 

instituição, verificando-se que ao iniciarem os trabalhos marcam reuniões e demonstram 

dúvidas quanto ao funcionamento institucional. 

 

Os auditores demonstram capacitação para a realização dos trabalhos nas diretorias? 

 TOTALMENTE PARCIALMENTE 

DIRETOR A X  

DIRETOR B X  

DIRETOR C X  

DIRETOR D X  

DIRETOR E X  

Tabela 3: Capacitação dos auditores. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Pelas informações do Tabela 3, 100 % dos entrevistados afirmam que os auditores 

demonstram ter conhecimento suficiente para a realização com segurança dos trabalhos de 

auditoria no âmbito das diretorias, apenas apresentando dúvidas pontuais. 

A Alta Administração da empresa onde estejam alocados os organismos de controle 

interno devem aperfeiçoar constantemente as competências para o exercício proficiente dos 

trabalhos (ARENA &AZZONE, 2009). 

 A constante capacitação, treinamento e aperfeiçoamento dos auditores, está em 

alinhamento com as determinações emanadas pela CGU no Manual de orientações Técnicas 

de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal. Os programas de 

capacitação dos servidores membros das AUDIN, visa o desenvolvimento e aperfeiçoamento 

de competências, baseando-se no desenvolvimento profissional contínuo (CGU, 2017). 

 Em relação ao domínio dos procedimentos do negócio da empresa bem como da 

atividade meio, 80% dos entrevistados afirmam que os auditores têm o conhecimento 

suficiente, confirmando a aplicação das práticas previstas pelo (IIA, 2016) e ventiladas por 

(CREPALDI, 2016). 

 

4.2.4 Recomendações da Auditoria Interna 
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 Quanto às recomendações de auditoria, um dos pontos questionados foi em relação a 

se as recomendações de auditoria orientam o aperfeiçoamento dos controles internos e como 

esta influência é exercida. 

 Os entrevistados foram unânimes ao afirmar que as recomendações emitidas pela 

Auditoria Interna em seus relatórios influenciam diretamente no aperfeiçoamento dos 

controles.  

 Os entrevistados A e B afirmam que sentem mais segurança na realização de 

procedimentos que já passaram pelo crivo da AUDIN, afastando eventuais dúvidas nos 

procedimentos e em relação aos normativos afetos a área. 

 Já para o respondente D, as considerações da Auditoria, além de fornecer segurança ao 

processo, geralmente colabora para a melhoria da eficiência dos controles e processos 

realizados em seu órgão, seja pela atuação tanto no sentido de prevenir, quanto de corrigir 

falhas e impropriedades. 

 Quanto à questão relativa à influência do trabalho da AUDIN no fornecimento de 

subsídios para as tomadas de decisão pelos gestores, os respondentes A, C e E, afirmam que 

os trabalhos realizados pela auditoria influenciam diretamente na tomada de decisão pelos 

gestores, buscando-se adequar as decisões tomadas à realidade auditada pelos auditores 

internos.  

 Já para os entrevistados B e D, as recomendações emitidas pela auditoria, são dadas de 

forma genérica. Nem sempre é possível utilizá-las como base para tomada de decisões, pois 

não fornecem informações com a precisão necessária para justificar a mudança de certas 

posturas em relação as decisões a serem tomadas, a tabela 4 demonstra a percepção dos 

entrevistados: 

 

O trabalho da Auditoria Interna fornece subsídios para o apoio à tomada de decisão? 

 TOTALMENTE PARCIALMENTE 

DIRETOR A X  

DIRETOR B  X 

DIRETOR C X  

DIRETOR D  X 

DIRETOR E X  

Tabela 4: Apoio à tomada de decisão. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 Segundo Jund (2007), as recomendações de auditoria devem ser claras e objetivas, 

bem como os relatórios emitidos, fornecendo segurança aos responsáveis pela implementação 

das recomendações. Porém, durante a auditoria não devem ser cometidos atos de gestão para 

não comprometer a independência de seus trabalhos (IIA, 2016). 

 Na questão relativa à parceria da AUDIN para com as diretorias no sentido de 

fortalecimento e auxílio à gestão. Todos os gestores entrevistados afirmaram que a AUDIN 

está sempre disponível e aberta à elucidação das questões que lhes são apresentadas, 

fornecendo informações, sanando dúvidas, bem como propondo melhorias nos controles e 

processos realizados em âmbito institucional. 

 Com a afirmativa de 100% dos entrevistados verifica-se que a AUDIN está alinhada 

com as diretrizes de fortalecimento das primeira e segunda linhas de defesa, buscando apoiar 

o aprimoramento da gestão da Entidade (CGU, 2017). 

 O entrevistado D afirma que apesar da postura colaborativa da AUDIN para com os 

gestores a parceria poderia ser melhorada por meio de reuniões entre os setores e a auditoria, 

bem como por uma melhor divulgação das atividades da auditoria na Instituição.   

 

4.2.5 Efetividade do trabalho da Auditoria Interna 

 

 Quanto à percepção da efetividade dos trabalhos da AUDIN, os gestores foram 

questionados se em suas opiniões a atividade de auditoria agrega valores à instituição. Toda a 

população entrevistada afirma que as atividades desenvolvidas pela AUDIN corroboram com 

os objetivos institucionais, dando segurança aos processos e controles desenvolvidos pelas 

linhas de defesa institucionais, avalizando as atividades de gestão desenvolvidas no âmbito do 

órgão. 

 A percepção dos entrevistados em relação ao trabalho da auditoria interna vai ao 

encontro da IN SFC Nº03/2017 a qual vincula a atividade pela sua objetividade e 

independência desenvolvida para agregar valor melhorando as operações da organização 

(CGU, 2017). 

A auditoria Interna deve colaborar de forma efetiva para as instituições alcançarem 

seus objetivos, com abordagens que visem a melhoria e eficácia dos processos tanto de 

governança, como de gerenciamento de controles e de riscos (URTON, 2017). 

 

4.2.6 Relatórios de auditoria na percepção dos Diretores 
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No quesito que se refere aos relatórios de auditoria, foi perguntado aos respondentes se 

os relatórios de auditoria fornecem informações relevantes, objetivas e bem fundamentadas, 

além de se questionar em que pontos os relatórios poderiam melhorar.  

 

 

 

 

Os relatórios de auditoria fornecem informações relevantes, objetivas e bem fundamentadas? 

 TOTALMENTE PARCIALMENTE 

DIRETOR A X  

DIRETOR B X  

DIRETOR C X  

DIRETOR D  X 

DIRETOR E  X 

Tabela 5: Informações dos relatórios de auditoria. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os entrevistados A, B e C ou seja 60% do público entrevistado (tabela 5) é uníssono 

ao afirmar que os relatórios de auditoria fornecem informações relevantes, objetivas e bem 

fundamentadas em relação não somente ao objeto da auditoria, mas também em relação aos 

processos e procedimentos desenvolvidos na Diretoria como um todo, uma vez que uma 

recomendação específica pode ser adequada a atividades congêneres, servindo como 

parâmetro para as eventuais correções e aperfeiçoamentos. 

De acordo com o entrevistado E, as informações ventiladas nos relatórios de auditoria 

costumam ser bem fundamentadas com apoio em legislação, normativos e manuais, porém em 

determinados casos os relatórios não são suficientemente objetivos. O entrevistado dá como 

exemplo a reunião de busca de soluções em que diversas vezes é sugestionado aos auditores a 

substituição de determinados termos e posicionamentos, por vezes aceitas e por vezes não, 

visão está também compartilhada pelo entrevistado D. 

São características importantes dos relatórios de auditoria a objetividade e clareza, de 

modo a munir tanto os leitores, quanto os auditados das informações de interesse de cada 

público. A falta de clareza contraria as boas práticas de auditoria (IIA, 2016). 

Vislumbra-se como oportunidade de melhoria, a adequação da forma como as 

recomendações são expostas nos relatórios de auditoria. 
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4.2.7 Expectativa em relação ao trabalho desenvolvido pela AUDIN 

 

 

No quesito que tratou da expectativa dos Diretores, os mesmos foram questionados 

quanto à expectativa da integração e relacionamento das Diretorias e da AUDIN. 

O entrevistado A, respondeu que espera que a integração entre a AUDIN e seu órgão 

seja aperfeiçoada como a implementação de trabalhos preventivos, antecipando-se ao 

cometimento de falhas e aperfeiçoando a celeridade na disseminação de novas ferramentas e 

além dos normativos. 

Para o respondente B, a integração é fundamental para a melhoria dos controles 

internos e das operações da Instituição. Contudo, tal integração é muito afetada pela postura 

da chefia da Auditoria Interna perante outros setores, não sendo tal colaborativa e amistosa 

quanto se espera que seja um auditor chefe. 

O Diretor C espera que seja desenvolvido um trabalho conjunto de prevenção de riscos 

e falhas na administração, visando a efetividade e eficiência na prestação do serviço público, 

desenvolvendo atributos como celeridade, presteza e economicidade dos meios e dos haveres 

públicos. 

O respondente D, afirma que para haver a melhoria efetiva da relação da AUDIN com 

as Diretorias é necessário que ambos os órgãos se apoiem mutuamente, tendo uma via de mão 

dupla para o fornecimento de subsídios e meios para agregar valores à gestão da entidade, 

melhorando os resultados tanto individuais como da Instituição como um todo. 

O entrevistado E, afirma que a AUDIN deve desenvolver atividades no setor de forma 

condizente com as recomendações dos órgãos de Controle do Governo Federal, alinhando sua 

postura a ponto de suas recomendações ficarem o mais próximo possível daquelas emanadas 

pela Controladoria Geral da União (2016), bem como pelo Tribunal de Contas da União 

(2009). 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar a atividade de auditoria interna em 

uma Instituição Federal de ensino, propondo melhorias para apoio à gestão, aperfeiçoamento 

dos controles internos e auxilio à tomada de decisões.  

5.1 QUANTO AOS OBJETIVOS PROPOSTOS E CONCLUSÕES 

E para alcançar o objetivo geral foram formulados três objetivos específicos: 

Identificar as atribuições confiadas à Auditoria Interna, bem como as ações desenvolvidas 

pela unidade a fim de cumprir sua missão institucional; Evidenciar as boas práticas de 

auditoria interna utilizadas na Instituição; Identificar oportunidades de melhoria nas práticas 

de Auditoria e na relação entre os Diretores e a Auditoria interna.  

Para o cumprimento do primeiro objetivo foi realizada pesquisa documental, 

identificando as atribuições atinentes à Auditoria Interna da Instituição, para tanto, buscou-se 

fundamentação em normativos internos da Instituição, baseados no regimento interno da 

Entidade e no Manual de Auditoria Interna confeccionado por aquela AUDIN e aprovado pelo 

Conselho Superior da Entidade. 

Em âmbito externo à instituição, as atribuições das unidades de auditoria interna, são 

definidas em caráter geral na Constituição Federal, a qual elenca as atribuições do sistema de 

controle Interno que as auditorias internas fazem parte.  

Legislações como a lei 10.180/01 que organiza e disciplina os Sistemas de 

Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de 

Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal (BRASIL, 2001); e 

Decreto 3.591/00 que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal 

(BRASIL, 2000) complementam a diretriz constitucional. 

Para alcançar o segundo objetivo evidenciando pelas boas práticas de auditoria interna 

utilizadas na Instituição, utilizou-se como referência a pesquisa documental em instituições 

com reconhecida competência na normatização de atividades de auditoria, como o IIA,  

INTOSAI, e Conselho Federal de Contabilidade. Também baseou-se em diretrizes 

governamentais da atividade de auditoria e controle interno emitidos pela CGU, com destaque 

ao referencial Técnico de Auditoria Interna, definidor dos princípios e diretrizes para a 

execução de auditorias em âmbito público, vinculado pela Instrução Normativa 03/2017  da 

Secretaria Federal de Controle,  além do manual de auditoria operacional, emitido pelo TCU 

(2010). 
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Dentre as diretrizes definidas tanto pelas instituições internacionais como como pelas 

nacionais de cunho governamental ou não, são esperados da atividade de auditoria atributos, 

como proficiência profissional, independência técnica, objetividade, melhoria e 

aperfeiçoamento contínuo, integração com os negócios da empresa, e agregação de valor à 

unidade e a gestão auditada. 

As entrevistas realizados tanto com os auditores quanto com os diretores, identificou 

que há esforço por parte da AUDIN na adequação às boas práticas de auditoria, demonstrando 

o cumprimento de vários, pontos vistos como boas práticas.  

Verifica-se ainda que nos pontos relacionados como boas práticas de auditoria em que 

ainda não há o cumprimento a rigor das normas, a AUDIN tem buscado o aperfeiçoamento 

com capacitações treinamentos e demonstração de postura colaborativa para com a Entidade 

em colaboração com os auditados.  

Para o alcance do terceiro objetivo específico de identificação das oportunidades de 

melhoria nas práticas de Auditoria e na relação entre diretores e a Auditoria Interna, a 

entrevista com os auditores, e com os diretores revelou, em relação aos diretores que os 

mesmos envidam esforços para o cumprimento das recomendações de auditoria e adequação 

às boas práticas de gestão, porém não demonstram ter a exata noção da importância de 

adequação as diretrizes apontadas pela AUDIN, a fim de promover a segurança e exatidão na 

gestão pública. 

Quanto à AUDIN, verificou-se como oportunidades de melhorias na relação de 

influência nas tomadas de decisão a promoção do estreitamento da relação com os gestores 

colocando-se como parceira e consultora para auxílio nas tomadas de decisão na instituição; 

aperfeiçoar a forma de comunicação e de redação dos documentos que emite, tornando mais 

acessíveis e objetivos os documentos aos gestores quando da formalização das atividades; 

monitorar com mais precisão a implementação das recomendações que emite e envidar 

esforços junto ao CODIR para o desenvolvimento de meios de ampliação de sua 

independência em âmbito institucional. 

Portanto, pode-se concluir que as práticas da atividade de auditoria na instituição são 

aceitáveis, de modo que a AUDIN exerce seu papel de forma satisfatória, porém necessitando 

de ajustes pontuais e manutenção do aperfeiçoamento constante em suas práticas, deve ainda 

trabalhar na conscientização dos gestores visando a melhoria da gestão na Administração 

Pública, para que tanto a AUDIN quanto a Entidade alcancem resultados superiores aos 

autuais. 
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5.2 CONTRIBUIÇÕES 

Com base na pesquisa realizada e nos resultados obtidos tanto na pesquisa 

documental, bibliográfica, bem como no trabalho de campo instrumentalizado pelas 

entrevistas, verifica-se diversas contribuições para a melhoria dos controles da entidade, da 

atividade de auditoria interna, bem como nas tomadas de decisão. 

 Aperfeiçoamento de controles existentes; 

 Criação de pontos de controle onde haja carência; 

 Correção de impropriedades verificadas nos processos; 

 Promoção da lisura e transparência da gestão; 

 Apoio técnico especializado como um dos parâmetros para a tomada de 

decisão; 

 Aperfeiçoamento da atividade de auditoria com base em altos padrões de 

excelência; 

 Desenvolvimento da gestão com mais segurança em relação aos processos; 

 Integração entre os órgãos internos da entidade pesquisada. 

5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 O presente trabalho não teve a menor intenção de esgotaar um assunto tão vasto e tão 

presente na Administração pública atual, porém, nesta pesquisa teve o compromisso de fundar 

bases para a realização de trabalhos futuros com a finalidade complementar o presente 

estudado, fornecendo mais ferramentas aptas a avaliação, desenvolvimento e aperfeiçoamento 

da gestão pública e dos controles internos. 

 Propõe-se como pesquisas futuras os seguintes: 

 A implantação de ferramentas de avaliação de riscos em Instituições Federais de 

Ensino. 

 O papel e relevância da auditoria na avaliação multicritério para auxílio à 

tomada de decisão. 

 A utilização do COSO no gerenciamento de riscos em Entidades Públicas. 
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APÊNDICE A 
 

PROTOCOLO PARA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

 

Prezado (a) _______________,  

 

Eu, Leonardo Borges Gonçalves, estou realizando, aqui no XXXXXX como pesquisa 

de minha Dissertação de Mestrado junto ao LATEC/UFF, um estudo sobre a atuação da 

auditoria interna na instituição. Embora eu também tenha atuado profissionalmente nesta 

Instituição meu maior interesse neste momento é acadêmico, como pesquisador, tendo o 

objetivo de analisar como a atuação da Auditoria Interna pode contribuir para o 

fortalecimento dos controles e influenciar nas tomadas de decisões pelos gestores. A pesquisa, 

relevante academicamente, também será útil, claro, do ponto de vista institucional, e sua 

colaboração, como importante ator participante do processo, será fundamental neste sentido.  

Antes de mais nada, informo que as entrevistas que realizarmos, desde que com o seu 

consentimento, serão utilizadas de forma totalmente confidencial, ou seja, em nenhum 

momento os entrevistados serão identificados.  

Cabe informar que houve o consentimento da Direção-Geral da Instituição quanto à 

realização da pesquisa no âmbito do CEFET-RJ. 

Caso concorde em participar da pesquisa dentro das condições informadas, por favor, 

me devolva, assinada, a parte destacável deste termo, que também será mantida de forma 

confidencial, somente em meu poder.  

 

Desde já agradeço pela atenção e participação.  

 

Cordialmente,  

Leonardo Borges Gonçalves 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO  

 

 

Prezado (a)__________________________________ 

 

Tendo sido devidamente esclarecido(a) sobre os procedimentos da pesquisa referente à 

sua Dissertação de Mestrado junto ao LATEC/UFF, e recebido informativo impresso com as 

normas da mesma, manifesto que concordo em participar dentro das condições informadas.  

 

Rio de Janeiro (RJ)  ____ de junho de 2018  

 

Atenciosamente,  

 

NOME DO (A) ENTREVISTADO (A): ______________________________________  

ASSINATURA:_________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questões de entrevista para os Diretores 
 

 

FORMALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA: 

1. Quando do início de um programa de auditoria na respectiva Diretoria, há o 

conhecimento prévio do tema a ser auditado pela leitura prévia do PAINT 

(Planejamento anual de Auditoria) pela Diretoria? Como o PAINT contribui para 

preparação da Diretoria para o trabalho de auditoria que será desenvolvido? 

INDEPENDÊNCIA E OBJETIVIDADE DA AUDIN: 

2. A Auditoria Interna se mostra independente na realização de seus trabalhos? 

PROFICIÊNCIA PROFISSIONAL: 

3. Os auditores demonstram dominar o conhecimento sobre as atividades meio e fim 

realizadas na instituição? Como avaliação o conhecimento dos auditores sobre os temas 

a serem auditados? 

RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA: 

4. As recomendações de auditoria, orientam a mudança e o aperfeiçoamento dos controles 

internos? Caso positivo como? 

5. As recomendações e opiniões da AUDIN, fornecem subsídios para as tomadas de 

decisão no âmbito da Diretoria? Caso positivo como? 

6. A auditoria se mostra parceira da Diretoria no sentido de fortalecer e apoiar a gestão? 

Caso positivo, como poderia melhorar tal aspecto? 

EXPECTATIVAS QUANTO AO TRABALHO: 

7. Em sua opinião a atividade de auditoria promove melhorias nos processos e agrega 

valor à organização? 

RELATÓRIOS DE AUDITORIA: 
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8. Os relatórios de auditoria fornecem informações relevantes, objetivas e bem 

fundamentadas? Em que pontos os relatórios poderiam melhorar? 

9. A adequação das atividades e procedimentos às recomendações veiculadas nos 

relatórios de auditoria, dão mais confiança à Diretoria para a realização de atividades 

que a esta competem? As recomendações são claras e objetivas? 

EXPECTATIVA 

10. Qual é a expectativa em relação a integração e atuação da AUDIN? 

  



94 
 

APÊNDICE B – Questões de entrevista para os auditores 
 

ATUAÇÃO DA AUDITORIA 

1. Qual a função da AUDIN na instituição?  

2. Levando-se em conta as peculiaridades de subordinação e vinculação, a AUDIN tem a 

independência necessária para atuação eficiente? 

PROFICIÊNCIA E ZELO 

3. Os auditores recebem treinamento contínuo? A periodicidade é suficiente? Há 

incentivo da instituição para as capacitações?  

INTEGRAÇÃO COM A GESTÃO 

4. As recomendações emanadas pela AUDIN, são atendidas nos prazos previstos? Em 

caso negativoos gestores justificam o motivo para o não atendimento das 

recomendações? 

5. Os Diretores responsáveis pela área auditada demonstram preocupação quando os 

processos e controles são verificados ineficientes ou defeituosos pelas auditorias 

realizadas?  

6. Há esforço das Diretorias para manter relacionamento próximo com a AUDIN, 

visando integração e consulta prévia quanto à atividades de gestão que gerem dúvidas? 

 

PERCEPÇÃO DA AUDITORIA INTERNA 

7. Você percebe se as tomadas de decisões no âmbito da instituição são influenciadas 

pelas atividades de auditoria? 

8. Há percepção de melhoria dos controles e procedimentos após a AUDIN fazer 

recomendações à área auditada?  
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MELHORIA DOS ATENDIMENTOS  

9. O que pode ser melhorado pela área auditada para melhor atendimento das 

recomendações e melhoria dos controles e da gestão de suas unidades?  

 

 


