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Resumo 

 

O relatório tem como escopo estudar o controle interno além de uma ferramenta de 

fiscalização final, a fim de orientar todo o trabalho na evolução do sistema de controle 

interno, e contribuição fundamental para transparência das contas públicas. O estudo é 

voltado na PEC 45/2009 para inserção das macrofunções para disponibilizar a órgãos como o 

AGE-RJ, capacidade legal de ampliar o limite de suas funções. Dentre os métodos de 

pesquisa bibliográficas e documentais, verificou-se que o sistema de controle é limitado 

legalmente, a proposta de evolução do sistema é sugestão justificada pela atual lesão ao erário 

público, e à restrição legal do controle interno que afeta a capacidade de previsão, 

acompanhamento e correção das irregularidades administrativas. 
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1–Introdução 

 
O presente Relatório Técnico busca compreender o desenvolvimento do controle 

interno no Estado do Rio de Janeiro através do aprimoramento legal dos órgãos estaduais, 

principalmente direcionando a ótica sobre o AGE-RJ (Auditoria Geral do Estado do Rio de 

Janeiro), assim como orientar a possibilidade de inserção de macrofunções propostas pela 

PEC 45/2009 para a legislação pertinente ao controle interno. Esta situação ocasiona uma 

concepção de aperfeiçoamento da máquina pública e encontra um meio de propor ao controle, 

ser mais que uma ferramenta de fiscalização final. 

Por uma perspectiva ampla, a estruturação do controle interno, através do meio legal, 

suscita questionamentos e ideias elaboradas a partir de um prognóstico atual do Rio de Janeiro 

em que os recentes eventos da Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016, e a própria 

declaração de calamidade pública no mesmo ano de 2016, exibe a fragilidade administrativa 

do estado e a paradoxal situação em que em um mesmo ano de entrada de capital, houve 

grande lesão ao erário público. 

Este trabalho se desenvolve a partir do direcionamento do controle interno como 

apetrecho constitucional para evolução da máquina pública. De forma segmentada a visualizar 

o AGE-RJ como órgão soberano do controle interno no Estado do Rio de Janeiro, embasado 

nas palavras de Cavalheiro, (2005, p.37) "o sistema de controle interno é o conjunto de 

unidades técnicas, articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para as 

desempenhadas atribuições de controle interno”. Isso permite olhar, que os métodos e 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

medidas são orientados através de um plano majoritário em que todos os órgãos de 

fiscalização interna são dependentes, porém subordinados. 

Como bem exposto, e pela concepção do Instituto de Auditores Internos do Brasil 

(1992, p.48) “A Alta Administração e a gerência planejam, organizam, dirigem e controlam o 

desempenho de maneira a possibilitar uma razoável certeza de realização.” Entende-se que o 

fortalecimento administrativo do controle interno, permite sê-lo uma ferramenta de afirmação 

de lisura administrativa, contudo, apenas como instrumento de fiscalização final, a detecção 

das deficiências no decorrer do processo torna-se um obstáculo gerencial. 

Como objetivo geral, o presente relatório técnico, divide em tópicos a definição de 

controle interno, a legislação nacional pertinente a fiscalização interna e a legislação estadual, 

para comparar e dispor olhar a reestruturação do controle em temas que atingem tanto a 

PEC45/2009, como o método de atuação do AGE-RJ, para assim, tentar argumentar uma 

possível extensão de tarefas do controle interno em detrimento da desatualização legislativa, 

corrupção e a própria zona de conforto comportamental dos servidores que exercem tal 

atividade. Assim, verifica-se uma possibilidade de impacto maior de controle nos processos 

administrativos, contribui-se para a estrutura legislativa, organização do tesouro público e 

para o progresso social. 

 Dessa forma, a pesquisa concentra-se em apresentar o estágio atual do controle 

interno, suas deficiências e suas prováveis soluções, direcionando-as para o AGE-RJ. Diante 

disso a incorporação de novos meios de gerência pode proporcionar ao Estado do Rio de 

Janeiro, capacidade de prever, acompanhar, limitar e direcionar os investimentos públicos.  

 

2 – Apresentação do Caso 

 

A organização apresentada será o AGE (Auditoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro), 

que é um dos órgãos centrais para controlar e monitorar as contas do Estado, esse, traz em seu 

âmago o fortalecimento do controle interno, e com um intuito muito inovador, propõe a 

evolução desse sistema, através de diretrizes que coordenam e padronizam o processo de 

controle e de auditoria. 

Cumpre seu dever constitucional em propor melhorias e expor qualidade nas suas 

informações, principalmente através de atividades de assessoramento e fiscalização, em que 

parte do princípio em desenvolver acompanhamento da rotina administrativa que compõe a 

estrutura do Governo Estadual. 

Todavia o AGE-RJ e o sistema de controle interno em si, encontram-se hoje limitados 

constitucionalmente a uma mera ferramenta a posteriori (do latim, do seguinte ou do depois). 

O tema do trabalho é defender a possibilidade de extensão do campo de fiscalização do 

controle interno, em poder emitir um prognóstico, acompanhar o trâmite processual, e ao final 

estabelecer um relatório conciso íntimo com cada etapa, seja de destinação do dinheiro 

público, ou mesmo da limitação do erário. 

O controle apenas como ferramenta final permite somente ser um auxiliar de 

afirmação de erros na conclusão dos processos, não de acompanhamento e reparação das 

irregularidades no momento em que ocorrem. A implementação dos campos 

macroeconômicos (ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição) propostos 

pela PEC 45/2009, pode permitir a órgãos como o AGE-RJ a capacidade de elucidar e dar 
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transparência administrativa a esfera pública, onde são permitidos ao controle interno, novos 

encargos, possibilitando assim, a eficiência gerencial para integridade do tesouro público. 

Tipicamente, o controle interno restringe-se à verificação da legalidade das execuções 

orçamentárias e à elaboração da prestação de contas para análise ou julgamento do controle 

externo (SPINELLI, 2008). A fragilidade do controle interno é exposta exatamente nesse 

aspecto, em que sua restrição, contribui deliberadamente para atos ilegais e corruptivos. A 

Situação-problema, condiz com a verificação da necessidade de incluir apetrechos 

democráticos suficientes para corrigir, melhorar e evoluir o campo de atuação dos órgãos 

fiscalizadores. Os recorrentes índices de corrupção e incompetência administrativa, justifica a 

urgência em introduzir medidas providenciais para a atualização do sistema. 

Portanto, a proposta de institucionalização do Controle Interno é que ultrapasse sua 

personificação como mera ferramenta de fiscalização e atribua em seu bojo às funções - 

ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correições - já supracitadas, para assim 

impor um método mais eficiente e fortalecer a gestão pública com mecanismos capazes de 

deterem as corrupções e ineficiências da máquina pública, sendo incluído o Estado do Rio de 

Janeiro e principalmente a atuação do AGE-RJ em decorrência do complemento da PEC 

45/2009, para assim, haver uma mudança institucional e consequentemente uma mudança 

comportamental dos servidores, em que encontre como consequência a capacidade de detectar 

as irregularidades em seu inicio. 

 

3–Levantamento do Referencial Teórico 

 
A detecção de eventuais falhas e irregularidades é de ônus das ferramentas de controle. 

O controle interno representa importante auxiliar de gestão e como destaca Fayol (1981, 

p.139), o controle tem por objetivo “assinalar as faltas e os erros a fim de que se possa repará-

los e evitar sua repetição”. No entanto, verifica-se que, legalmente, os órgãos fiscalizadores 

são reféns constitucionais de suas próprias legislações e encontra seu campo de atuação 

limitado. 

A estruturação do sistema de controle, o posicionamento amplo e a capacidade de 

impor novos campos de atuação, referendam o posicionamento de vários autores e como 

destaca (BORGES, 1993), o exercício do poder de fiscalização perante o axioma de 

ingerência dos setores executivos exprime aos tribunais de contas e ao direito administrativo 

capacidade para trabalhar em cima da tão contestada constituição, que como revela a 

necessidade de antes de contestá-la, aplicá-la. 

Mas, como aplicá-la em sua totalidade, se a capacidade de atuação dos órgãos 

encontra-se restrita a atividades finais em que disponibiliza a atuação deficiente no começo e 

no meio do trâmite legal, Todavia, como destaca o item III e IV do artigo segundo da 

resolução SEFAZ nº 89 de 30 de junho de 2017 da legislação institucional do AGE-RJ relata: 
 

III - instituir, manter e aprimorar os sistemas de normas e procedimentos 

contábeis para o adequado registro dos atos e fatos da gestão orçamentária, 

financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Pública 

Estadual; 

IV - estabelecer normas e procedimentos para a elaboração de processos de 

tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsáveis por 

bens e valores públicos e de todo aquele que der causa à perda, extravio ou 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

4 

 

outra irregularidade de que resulte dano ao Erário, e promover os 

correspondentes registros contábeis de responsabilização dos agentes; 

 

Tal panorama seria a efetivação de parte da proposta da PEC 45/2009, em que propõe 

o aprimoramento do controle interno e através da análise de (UNGARO, 2014), a atualização 

do controle interno mostra-se como ferramenta preponderante contra a anticorrupção e a 

eficácia do controle interno é uma empreitada cívica que busca manter a transparência e a 

legalidade em todo processo que envolve a máquina pública. 

A análise feita por Giniglei Eudes e Maria Dolores Pohmann (2005), em sua obra, 

denominada Sistema de Controle Interno na Administração Pública, dispõe a ideia que a 

importância do controle interno não está em suas derivadas formas, mas sim na abrangência 

de fiscalizar todos os órgãos e a atitude de fazê-lo, conferindo poder suficiente para analisar 

as despesas e os gastos do poder executivo. Expõe a proposição de integração do controle 

interno em que a abrangência do campo de atuação é a essência da evolução do controle 

interno. 

De mesmo modo, segundo Silva (1999, p.1), “os mecanismos de controle representam 

o elemento essencial para assegurar que o governo atinja os objetivos estabelecidos nos 

programas de longa duração com eficiência, efetividade e dentro dos preceitos legais da 

ordem democrática”. Em seu trabalho, fica evidente a importância do controle interno, em 

agir de forma fiel aos modos democráticos e que o elo entre os órgãos de controle interno e a 

legislação é o vínculo que estrutura o método de ação dos órgãos como o AGE-RJ. Dessa 

forma, a evolução institucional encontra fundamento justamente na possibilidade de 

abrangência do campo de atuação do controle interno, para assim, fazer com que o exercício 

de fiscalização ultrapasse a lógica contábil e dê respaldo legal e democrático no modo de agir 

dos órgãos fiscalizadores. 

A atualização do sistema de controle interno é um motivo pelo qual ultrapassa a 

perspectiva burocrática, e inclui em seu cerne questões morais e de honestidade ideológica, 

conforme é mostrado na instrução normativa conjunta MP/CGU nº1 de 2016, no seu art. 11 

inciso “I” alínea “a”, que pactua o compromisso em: 

 
a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção 

e pelo quadro de servidores, incluindo inequívoca atitude de apoio à 

manutenção de adequados controles internos da gestão, durante todo o tempo 

e por toda a organização; 

 

 Por conseguinte, as normas caracterizam mais que determinações gerenciais, e busca 

orientar a forma de agir dos funcionários públicos, ressaltando a importância da integridade 

profissional para o âmbito de fiscalização, o que destaca a luta contra a corrupção, em que as 

legislações, instruções e normas estão fundamentadas para o conhecimento administrativo e a 

conduta dos servidores, isso é a necessidade do controle interno em modificar sua maneira de 

atuar e principalmente conduzir toda e qualquer execução fiscal, contábil e financeira para 

refutação de atos corruptíveis e ímprobos. 

 Verifica-se que os argumentos aqui apresentados são informativos e complementares, 

em que desenvolvem esclarecimento de funções estatais e das medidas administrativas que 

poderiam ser inseridas. A institucionalização do controle interno será demonstrada em 

círculos concêntricos, em que apresentará a PEC45/2009, como complemento nacional da 
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controladoria, posteriormente, uma comparação em nível estadual, em que será citada a 

legislação que compõe o AGE-RJ, demonstrando a proposta de forma gradativa. Haverá a 

análise das ações necessárias para reestruturação constitucional e o estudo embasado na 

implementação de ferramentas imprescindíveis para a modernização do controle interno. 

 

3.1. PEC45 

 

 A emenda constitucional 45, de autoria do então senador capixaba Renato Casagrande 

do Partido Socialista Brasileiro (PSB), é a refutação do antigo capítulo constitucional que 

considera o controle interno como simples mecanismo de fiscalização a posteriori. Parte do 

conceito que a institucionalização de medidas inovadoras no controle interno é primordial 

para o aprimoramento da máquina pública, sendo relevante a nova abrangência dos campos 

federais, estaduais e municipais. 

 A modernização do controle interno, através do acréscimo XXIII ao art. 37, encontra 

defesa em uma nova configuração, através da inserção de plano de carreira específica, e a 

integração de novas ferramentas para suprimir as ilegalidades. Contudo, a senadora do Rio 

Grande do Sul, Ana Amélia do Partido Progressista (PP), demonstra que a inovação do 

controle interno só acontecerá quando o sistema de controle envolver todas as unidades e 

além da integração das ferramentas de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e 

correição, apresentar amplitude legal retratando a seguinte redação: 
 

XXIII – As atividades do sistema de controle interno da União, dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios a que faz referência o art.74, essenciais ao 

funcionamento da administração pública, contemplarão em especial as 

funções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição, e 

serão desempenhadas por órgãos de natureza permanente, e exercidas por 

servidores organizados em carreiras específicas, na forma de lei 

complementar, e por outros servidores e militares, devidamente habilitados 

para essas atividades, em exercício nas unidades de controle interno dos 

Comandos militares. 

 

A essência da mudança institucional proposta pela Senadora condiz com uma 

possibilidade de composição de funções complementares entre os setores. A importância dada 

é fundamental para enxergar que atos de ilegalidades e incompetência administrativa, seriam 

mais fáceis de serem encontrados a partir do momento em que se fortaleça a estrutura interna, 

deduzindo assim, que o acréscimo de funções propiciaria ao controle ser o precursor detector 

das falhas administrativas. 

Essa reestruturação institucional apresentada busca abranger todas as partes 

provenientes da própria instituição pública, possibilitando, autonomia interior e 

assessoramento ao controle externo. Modificar a legislação pertinente ao controle é peça 

fundamental para compor um novo comportamento entre os funcionários das instituições 

públicas. O acréscimo de novas funções em âmbito legal, indubitavelmente, é o primeiro 

passo. 

A PEC 45/2009 representa uma nova perspectiva para inibir tais ilegalidades, tendo 

conteúdo satisfatório para propor tanto em domínio nacional, como estadual, condições para 
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as implementações institucionais dos órgãos de controle interno e, principalmente, do AGE-

RJ. 

 

3.2. Legislação pertinente ao AGE-RJ 
 

 A legislação do AGE-RJ pode ser detalhada em fiscalização contábil, financeira e 

orçamentária, o cerne do controle interno. No entanto, como exprime o autor José Osvaldo 

Glock (2017) em seu trabalho “A Importância da PEC 45/2009 e do Projeto de Lei 

Complementar PLP 295/2016 para o combate à corrupção” que constitucionalmente é viável o 

fortalecimento do controle interno através da mudança legislativa, e em uma perspectiva que 

abrange tanto os campos nacional, estadual e municipal, intensifica em seu argumento uma 

versão sistêmica do controle, através de etapas subsequentes, que imporia as instituições de 

órgãos estaduais fiscalizadores o encargo de aprimorar o controle administrativo, através da 

integração das unidades que compõem a estrutura pública parte do processo de controle. 

Em um viés semelhante às recomendações de José Osvaldo Glock, o “Manual de 

atuação do órgão central do controle interno” (2013), exibe uma evolução institucional, em 

que identifica como fator preponderante para o funcionamento do AGE-RJ a descentralização 

e competência conjunta para a ciência da destinação correta contábil. Com isso, a atualização 

das normas institucionais já se encontra embasada de forma primária nos regulamentos, 

bastando apenas a sanção por parte legal a adesão de novas diretrizes e, consequentemente, 

novo comportamento administrativo. 

 A justificativa de sancionar tais normas e estender o campo de atuação do AGE-RJ 

consiste em atribuir nova face ao controle interno, tanto o Decreto nº 44.875 e as alterações da 

Resolução SEFAZ n.º45, de 29 de junho de 2007, referente à regulação do AGE, não contém 

clausulas semelhantes à da PEC 45/2009, o que demonstra a divergência entre a perspectiva 

nacional e a estadual. Aderir tal pensamento seria de suma importância para suprimir os atuais 

mecanismos de corrupção. 

 Um caso específico, é o Consórcio Novo Rio, em que o projeto básico consiste na 

ligação metroviária, linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. O AGE-RJ através da legislação 

vigente tem que monitorar a retenção de imposto de renda pela contratante, conforme o Artigo 

647 do RIR/99, dessa forma, evidencia-se a tese defendida da ampliação do campo de atuação 

do controle interno, consoante os dados analisados, a nota explicativa emitida pelo AGE-RJ, é 

feita através da avaliação de dados documentais e finais, em que não há o acompanhamento 

do processo de retenção sendo emitido um relatório ao final do triênio 2012, 2013 e 2014.  

 Assim, é exibida uma falta de posicionamento durante o percurso de retenção do 

imposto, o apego do AGE-RJ é mostrar em seu final, a lisura do processo fundamentado nas 

legislações atuais, e o porquê de haver a retenção de imposto de renda, e não a destinação e o 

benefício de toda retenção. A ideia de expansão de funções é a possibilidade do AGE-RJ, 

como um dos órgãos de auditoria e de controle interno do Estado do Rio de Janeiro, ser mais 

atuante em relação todo processo de desenvolvimento licitatório, fiscal ou contábil.  

 O foco da pesquisa é como o AGE-RJ, o órgão principal do controle interno. Esse 

pode adotar medidas efetivas no combate a corrupção e, a primeira etapa para isso é a 

mudança comportamental impositiva através da sanção de uma lei, pois, institucionalizar o 

controle interno é uma tarefa complexa, no entanto, verifica-se a urgência de extensão do 

campo de atuação, devido aos atuais índices de corrupção. Não é otimismo acreditar que a 
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inserção de quatro tópicos relacionados ao acréscimo XXIII ao art. 37 (ouvidoria, 

controladoria, auditoria governamental e correição) podem mudar a eficiência dos órgãos 

reguladores. Isso, na verdade, é o procedimento primário para assim poder definir o controle 

interno, como peça fundamental para prever as incoerências administrativas e sucessivamente 

implantar um novo método de ação. 

 

3.3. Institucionalização do tópico nacional para o estadual 

 

 Com a diversidade de problemas relacionados com os âmbitos políticos, sociais e 

econômicos, o controle interno mostra-se imperfeito com a inconstância governamental, 

Contudo, de forma deliberada vem encontrando espaço para abranger campos distintos. Em 

suma, o controle interno é o eixo de fiscalização da administração pública. Órgãos como 

AGE, agem concomitantes com questões legais e como destaca Freesz (2007, p.23): 
 

No setor público, Controle interno é aquele que os Poderes Executivo, 

Legislativo ou Judiciário exercem sobre suas próprias atividades. Seu 

principal objetivo é assegurar a execução dessas atividades dentro dos 

princípios básicos da administração pública definidos pelo artigo 37 da 

Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência). 

 

 O ponto em destaque é a exibição do instrumento de controle como uma ferramenta 

em constante desenvolvimento. O que permite olhar em âmbito estadual, o AGE-RJ, como 

agente ponderador do Estado nas contas públicas, na institucionalização de novas regras, de 

novos conceitos, e como uma solução democrática. 

 No Manual do CGU (Controladoria Geral da União), há um destaque que parte 

exatamente do paradigma proposto pela PEC 45/2009, exaltando já a ouvidoria como peça 

fundamental para o desenvolvimento administrativo do controle, em que ratifica a exigência 

do controle interno como mais que uma ferramenta a posteriori, e sim, como um apetrecho 

democrático como o próprio Manual do CGU realça (2007, p.5): 
 

Sugere-se, ademais, que as unidades de controle interno, tão logo estejam 

adequadamente estruturadas, ampliem suas ações de forma a atuar como 

instância preventiva de possíveis ocorrências de desvios na aplicação dos 

recursos, implementando ações de fortalecimento da integridade, de estímulo 

a práticas de controle social, de transparência e de promoção ética. Além 

disso, as Unidades de Controle Interno, a exemplo adotado pela CGU, 

podem incorporar também as ações de correição e de ouvidoria, integrando-

as com as ações de controle e de prevenção da corrupção. 

 

 Dessa maneira, a institucionalização do controle interno parte de um campo macro, 

contudo, o exemplo do CGU, demonstra a modernização legal, antecedendo mesmo a 

PEC45/2009 em deliberação no plenário, exibindo, a autonomia dos órgãos em se atualizar. 

Dessa forma, a fiscalização não contém padronização legislativa, permitindo assim 

divergências legais e amparo nacional desatualizado em relação à constituição de alguns 

órgãos. O AGE-RJ, representa o maior órgão regulador do estado. Atribuir tal pensamento da 

PEC45/2009, ou mesmo o exemplo do Manual do CGU é a evidência de uma mudança 
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administrativa, que competiria ao órgão funções que o elevaria a um auxiliar governamental, 

condizente como precursor detector de falhas e a continuação da sua principal função, que é 

verificar a lisura no final dos processos, ou seja, as atuais propostas e as transformações do 

controle interno em uma ferramenta, que acompanha, de forma descentralizada, o começo do 

trâmite legal, o meio e o final, capacitando um melhor amparo para o controle externo. 

 

4 - Plano de Ação 
 

Com a inconstância política e a impossibilidade de falência do Governo, o controle 

interno fica sujeito a falhas repetitivas, como demonstra os atuais índices de corrupção que se 

alastram por mais de décadas no Brasil. Para a instauração de uma forma administrativa 

padronizada e continuada, a PEC 45/2009, representa tanto, em âmbito nacional como 

estadual, uma forma de estabelecer métodos inovadores, e como defende uma parte da 

proposta do acréscimo do XXIII ao art. 37, “as funções de ouvidoria, controladoria, auditoria 

governamental e correição, [...] serão desempenhadas por órgão de natureza permanente, e 

exercidas por servidores organizados em carreira específica”, busca programar uma forma de 

uniformizar o controle interno de maneira constante, em que os órgãos como o AGE-RJ 

tenham maior autonomia de interagir com a variação política. A conduta de negligência em 

limitar e acompanhar o trajeto dos gastos é comum, com isso, a possibilidade de mudança de 

hábito segue em raciocínio lógico, em que a abrangência da PEC 45/2009, serve como 

modelo para a mudança legislativa do AGE-RJ e, consequentemente, a imposição 

comportamental. Em que o primeiro passo a ser dado para a evolução do controle interno 

consiste da aprovação legal e seguidamente na instituição de nova conduta aos funcionários 

públicos em relação ao desenvolvimento do controle interno. Assim, padronizar a legislação 

nacional com as constituições estaduais para então driblar as vertentes políticas que se 

infiltram de forma nociva à administração pública e consequentemente ao controle interno. 

Tudo isso, como demonstra a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1 – Plano de ação – 5W2H 

 
Objetivo Implantação das macrofunções no controle interno. 

Passo Detalhes 

1 
What 

O que fazer? 

Inserir as macrofunções de ouvidoria, controladoria, auditoria governamental e correição. 

Dando capacidade ao controle interno de ser uma ferramenta a priori (do latim “do antes”, 

ou “do anterior”), e ao mesmo tempo, mantendo seu cerne de fiscalização contábil, 

financeira e orçamentária. 

2 

Why  

Por que 

fazer? 

Para impedir incompetências administrativas, atos de corrupção, real noção de limite e 

destinação das verbas. Possibilitando assim ao controle interno ser mais que uma 

ferramenta a posteriori, o que o permite ser um avaliador de risco, auxiliar em uma 

hipótese de falha ou sucesso, monitor do andamento processual, e proximidade com cada 

etapa do processo, sendo agente intrínseco ao início, meio e fim de tudo que envolva a 

legalidade e o erário público. Dando autonomia com a variação política do Estado, e 

efetividade em um trabalho contínuo e duradouro. 
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3 
Where  

 Onde fazer? 

Nos órgãos de controle interno, e principalmente no AGE-RJ. Regulando sua legislação 

em teor igual, tanto em âmbito nacional como em âmbito estadual, orientando as novas 

normatizações e legislações institucionais de forma padronizada, assegurando poder 

suficiente, as instituições reguladoras, perícia em coibir atos irregulares e inconvenientes 

à máquina pública. 

 

4 
Who  

Quem fará? 

Todo o corpo de funcionários que exercem as atividades de controle interno, mudando seu 

comportamento através da imposição legal, sendo uma solução que antecede a prática e o 

campo operacional, sendo o primeiro passo, a determinação por lei. 

 

5 

When 

Quando 

fazer? 

No decorrer dos processos administrativos e licitatórios que envolvam o erário público do 

Estado do Rio de Janeiro. No início do processo sendo ferramenta de previsão, no meio 

do processo, sendo agente de monitoramento e acompanhamento, e no final do processo, 

sendo o dispositivo conclusivo de todas as ações que foram necessitadas para a execução 

de um processo. 

 

6 
How 

Como fazer? 

O fortalecimento do controle interno dar-se-ía através da inclusão das macrofunções 

exibidas pelo acréscimo XXVVIII ao art. 37 proposto pela PEC 45/2009, para a evolução 

do controle interno como mais que uma ferramenta a posteriori. Como exibido no 

Consórcio Novo Rio, o AGE-RJ poderia atuar além da capacidade de reunir documentos e 

avaliar dentro da lei se a retenção é legal ou não, trazendo para seu cerne a possibilidade 

de análises de contratos, fiscalização rotineira da retenção fiscal, processos licitatório, 

monitoramento dos caminhos das verbas, autonomia para limitar os gastos, verificação da 

consecução de cada entrega de serviço ou produto, comparando o custo/benefício, a 

qualidade e o impacto no orçamento público, propondo ao controle interno, gerência 

econômica (contábil, financeira), legal (constitucionalmente possível ou não), e social (se 

é benéfico para a sociedade ou não).  

 

 

5 – Conclusão 

 

O presente Relatório Técnico procura demonstrar o acréscimo do item XXIII ao art.37 

proposto pela PEC45/2009 em deliberação no Senado, e principalmente seu impacto na 

institucionalização do AGE-RJ, que buscou orientar a mudança comportamental de forma a 

acontecer de modo impositivo e dentro da legalidade. 

O resultado da pesquisa demonstrou que há um paradoxo entre a constituição e as 

instituições dos órgãos de controle interno. Esse descompasso implica desatualização do 

sistema de controle, onde verifica que a evolução poderia acontecer por meio da aprovação da 

PEC 45/2009 em âmbito nacional. Isso para atingir todos os órgãos de controle interno de 

forma a equalizar as legislações tanto em âmbito nacional quanto em âmbito estadual. 

O estudo demonstra que o problema vai além de incompetência administrativa e atos 

de corrupção e que a desatualização da legislação é o grande auxiliar para as irregularidades 

fiscais. Isso implica em consequências para a sociedade, essa fica refém de um sistema 

ineficaz e é responsável por arcar com o atual cenário mostrado no estado do Rio de Janeiro 

descrito a seguir; impossibilidade de investimento, atrasos no pagamento de funcionários 

públicos e incapacidade de órgãos, como AGE-RJ de prever o erro, ou mesmo corrigi-lo, 

devido as suas limitações legais. 

Diante do acima exposto, foi defendida a aprovação da PEC 45/2009 como método de 

solução em tramitação na esfera política e essa defesa busca abranger a proposta para os 

órgãos Estaduais. Pela extensão das legislações estudadas, ficou demonstrado que o controle 
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interno precisa de funções ampliadas e ao contrário do que se vê do antigo entendimento do 

controle interno, como mera fiscalização contábil, a PEC 45/2009 ressalta a necessidade da 

atualização da legislação dos órgãos estaduais, e consequentemente do AGE-RJ, que deve ser 

dada como justificativa institucional para o problema. 

O trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e documental, com o intuito 

voltado em uma solução legislativa, o que precede a prática e a operacionalização. A análise 

por um contexto legal permite orientar o Relatório Técnico com uma perspectiva ampla e 

comparação institucional em nível nacional e estadual, exibindo o controle interno como 

auxiliar democrático e apetrecho administrativo, sendo indispensável seu aprimoramento para 

a lisura dos processos e do probo administrativo. 
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