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As Duas Faces do Controle Interno

José Osvaldo Glock

Este estudo aborda a importância da institucionalização de um sistema de
controles internos da gestão atrelado ao gerenciamento por processos, gestão

de riscos e compliance, tornando-se, assim, num importante instrumento de
suporte estratégico de governança.
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INTRODUÇÃO 

Através deste estudo procuramos apresentar uma percepção sobre como

está evoluindo a questão do controle interno na administração pública brasileira e

levantar alguns pontos para reflexão a respeito do que pode ser feito para a sua

otimização,  sem  deixar  de  considerar  as  normas  legais  e  regulamentares

atinentes ao assunto. 

Vamos  tratar  de  uma  possível  forma  para  que  cada  órgão  público  ou

empresa estatal, isoladamente, possa estruturar um controle interno que abranja

não  somente  o  viés  da  fiscalização,  exercido  por  unidades  próprias  de

controladoria, auditoria e atividades correlatas, mas também os controles internos

da gestão, que também são identificados como controles internos administrativos

ou controles primários. No âmbito do Poder Executivo da União e dos estados,

esse instrumento pode ser caracterizado como um sistema de controles internos

da gestão, para não se confundir com a estrutura formal de controle criada para o

exercício das atividades a que se referem os artigos 70 e 74 da Constituição

Federal.     

Neste  contexto,  um  aspecto  importante  a  ser  avaliado  está  na

possibilidade e conveniência de que os controles exercidos pelos gestores sobre

os fatos e atos praticados no exercício regular da gestão, os quais compõem a

chamada  primeira  linha  de  defesa,  passem  a  ser  considerados  como  parte

integrante de um sistema formalmente institucionalizado. Com isso, agrega-se à

instituição  um  mecanismo  que  pode  contribuir  decisivamente  para  a

operacionalização  das  funções  atinentes  à  gestão  de  riscos,  que  são

imprescindíveis  ao  gerenciamento  dos  processos  de  trabalho,  quando  são

identificados  e  categorizados  os  eventos  indesejáveis,  com  o  objetivo  de

minimizar seus impactos negativos. 
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Este aspecto, de certa forma, está retratado no art. 70 do Projeto de Lei

Complementar  PLP 295/2016,  a  futura  “Lei  da  Qualidade  Fiscal”.  Da  mesma

forma,  é  objeto  de  disposições  do  Projeto  de  Lei  nº  4083/2015,  o  qual  visa

estabelecer normas e princípios para aprimorar a governança, a gestão de riscos

e os controles internos das empresas públicas e das sociedades de economia

mista controladas pela União, mas que em função de outros projetos de lei que

lhes foram apensados, possivelmente terá sua abrangência estendida a todos os

órgãos  públicos,  inclusive  dos  estados,  Distrito  Federal  e  municípios.  Neste

projeto o artigo 33 prevê a estruturação do controle interno segundo o modelo

das  3  linhas  de  defesa,  conforme  também  abordamos  neste  estudo.  Na

justificação, o autor do projeto de lei defende:

“Deve-se estruturar um sistema de controles internos adequado ao porte e à
complexidade  das  operações  das  empresas,  porém  é  definido  um  modelo
estruturado em três linhas de defesa, visando reforçar o sistema por meio da
segregação de funções. As áreas de negócios deixam de influenciar decisões
na segunda e terceira linhas de defesa.”

     
Especificamente em relação à segunda linha, que é o principal alvo da 25ª

Reunião da Rede GIRC, destacamos a importância da prática de geração de

indicadores  de  controle  interno  para  monitoramento  da  efetividade  dos

procedimentos  de  controle  estabelecidos  para  mitigar  riscos  e  também  para

prover suporte à gestão, apontando situações que requerem correção de rumo.

Considere-se que, sem afronta às normas legais e regulamentares sobre a

matéria, o controle interno pode ser configurado para, além de cumprir seu papel

fiscalizatório, tornar-se num instrumento de suporte estratégico de governança,

onde outros aspectos devem ser considerados. Na verdade, está ocorrendo um

processo de migração de uma visão baseada numa estrutura centralizadora de

controle  para  uma  visão  sistêmica,  com  a  gradativa  mudança  de  um

procedimento  de  conformidade  para  o  de  gestão  administrativa.  Trata-se  do

aperfeiçoamento  de  todo  o  processo  de  controle,  onde  os  controles  internos

administrativos  devem  ser  fortalecidos,  propiciando  também  um  ganho  de

qualidade na função de auditoria interna.
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Com isso,  há uma inevitável vinculação entre o controle interno, quando

estruturado para operar também com abordagem preventiva e descentralizada, e

a gestão de riscos, onde a instituição pode ficar menos vulnerável a riscos de

toda  ordem,  uma  vez  que  os  procedimentos  de  controle  definidos  como

necessários  para  mitigar  riscos  passam  a  compor  instrumentos  normativos

integrantes de um sistema institucionalizado. 

Em  outra  vertente,  tem  proliferado  ampla  discussão  sobre  o  tema

Compliance,  sendo  visto  como  a  solução  para  prevenir  toda  espécie  de

problemas de má conduta e de irregularidades nas empresas e nas organizações

públicas,  fato  que,  por  si  só,  já  o  vincula  ao  controle  interno.  É  importante

procurar abstrair dessa disciplina os aspectos que poderão fortalecer o controle

interno, mesmo que, agir em conformidade com a ética e a legislação já é uma

obrigação implícita em qualquer órgão público ou empresa estatal.    

 

Em síntese, esperamos que esta análise contribua para que as organizações

públicas em geral possam poder contar com um sistema de controles internos

da gestão institucionalizado, que assegure a adequada estruturação e efetivo

cumprimento de procedimentos de controle necessários para mitigar todos os

riscos significativos a que estão sujeitas, inclusive os riscos de compliance. 

O objetivo final deste estudo é, portanto, trazer a lume certo sentido de

urgência para ações estruturantes que enfatizem e agreguem valor ao controle

preventivo e descentralizado, partindo-se do pressuposto que a fragilidade nos

controles internos da gestão expõe a organização a riscos de toda ordem. Por

maior que seja o investimento nas imprescindíveis funções de auditoria interna e

correlatas,  tipificadas  como  “controle  a  posteriori”  e  geralmente  exercidas  de

forma  mais  centralizada,  seu  reflexo  na  redução  dos  níveis  de  riscos  não  é

imediato,  quando comparado com o decorrente de procedimentos de controle

preventivo, inseridos no processo de gestão.
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1

UMA PERCEPÇÃO A RESPEITO DA EVOLUÇÃO DO CONTROLE INTERNO 

NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA

As normas constitucionais e também da Lei de Responsabilidade Fiscal,

quando  tratam  do  controle  interno,  não  fazem  referência  a  uma  unidade de

controle interno, mas sim, ao “Sistema de Controle Interno” da instituição. No

entanto, esta  expressão, cunhada com status Constitucional, acabou induzindo

ao longo do tempo uma visão limitada de  accountability,  onde o  conceito  de

controle  interno  seria  atribuído  apenas  às  funções  típicas  de  fiscalização,

procurando atacar o efeito, sem atacar a causa.

Se  em  seu  conceito  mais  simples  o  sistema  for  entendido  como  um

“conjunto  de  ações  coordenadas  para  uma  finalidade  específica”,  ou  algo

semelhante, fica claro que as atividades de controle não são centralizadas no

órgão central do sistema, mas devem ser exercidas por todas as unidades, no

cumprimento de suas funções finalísticas ou de apoio. Logo, todas as unidades,

na prática, integram o sistema, visando à eficácia do controle interno como um

todo, na forma comentada no tópico anterior.

A Constituição Federal, no entanto, não diferenciou unidade de controle

interno, Sistema de Controle Interno, auditoria Interna e controles internos, de

forma que há a necessidade de as instituições públicas discutirem e definirem os

papeis de cada um destes institutos, a exemplo do que já vem ocorrendo no

âmbito do Poder Executivo da União em várias frentes, com destaque à edição

da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01/2016. Isto ocorre, também, no

Poder Judiciário, através das orientações do Conselho Nacional de Justiça. 

Na  prática,  as  ações  institucionalizadas de  controle  interno  na

administração pública brasileira ainda são predominantemente concentradas em

unidades para este fim constituídas e têm caráter fiscalizatório. Ainda persiste,

por parte de alguns, o equivocado entendimento de que a responsabilidade pelo
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controle interno é exclusiva dessas unidades (Unidade de C.I., Secretaria de C.I.,

Controladoria-Geral, etc), motivando certa confusão entre o que seria o Sistema e

a  Unidade  de  Controle  Interno.  Mas  gradativamente  vem  se  consolidando  a

percepção das inúmeras e comprovadas vantagens quando, além do controle

exercido  a posteriori,  são fortalecidos os controles internos administrativos, de

caráter  preventivo,  que  em  geral  são  estabelecidos  para  mitigar  riscos.

Independentemente  de  esfera  de  Governo,  Poder  ou  porte  da  organização

pública, esta prática já está sendo buscada em vários órgãos, com a participação,

de forma institucionalizada, de todas as unidades da estrutura organizacional no

processo de controle. 

Tivermos a oportunidade de constatar este aspecto na prática em diversas

organizações públicas, incluindo municípios, os Poderes Executivo e Legislativo

Estaduais,  Tribunais  de  Contas,  Tribunais  de  Justiça  e  Ministérios  Públicos

Estaduais. Nessas organizações, a forma de funcionamento do controle interno

permite  que seja  exercido  de  maneira  mais  eficaz,  atuando preventivamente,

como ferramenta de apoio à gestão. Propicia, também, o fomento de uma cultura

na qual a  questão do controle  interno passe a ser  entendida como sendo de

responsabilidade  de  todas  as  unidades,  como  parte  do  próprio  processo

gerencial, e não somente do órgão central do Sistema. 

Na  verdade,  em  todo  o  País  já  existem  inúmeras  leis  estaduais  e

municipais,  com regulamentação,  assim como atos dos Poderes Legislativo e

Judiciário dispondo sobre o funcionamento dos respectivos Sistemas de Controle

Interno com este formato, em especial nos Estados cujos Tribunais de Contas

também  adotaram  esse  modelo  como  referência  para  suas  orientações  aos

jurisdicionados.  Mas isso  não assegura  que essa  legislação esteja  realmente

sendo cumprida, muitas vezes por inércia da própria administração, em não dar o

devido apoio e suporte necessário.

Com a evolução tecnológica e em consonância com as ações voltadas à

melhoria  da  eficiência  e  da  qualidade  na  gestão  pública,  essa  forma  de

funcionamento do controle interno vem sofrendo gradativo aprimoramento, em
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especial com a vinculação do estabelecimento de controles ao gerenciamento por

processos, à avaliação de riscos e à ênfase no compliance.

Esta é, inclusive, a orientação do Tribuna de Contas da União, consignada

em inúmeros Acórdãos direcionados a órgãos da União, tais como Acórdão TCU

nº 3468/2014 – Plenário onde consta (inserimos os destaques):

9.2.2.2. desenvolva estudos com vistas a desenvolver a atividade de avaliação de riscos

no seu âmbito administrativo, com vistas à delimitação de responsabilidade institucional

para o desenvolvimento de um futuro sistema de controle interno orientado ao risco e à

governança

Por  se  tratar  de  recomendação  decorrente  de  auditoria  operacional

realizada  em determinado  órgão,  infere-se  que  o  sistema de  controle  interno

(SCI)  acima  mencionado  é  o  conjunto  de  mecanismos  de  controles  internos

integrados que operam na organização, em caráter preventivo. Não se trata do

SCI avaliativo, com foco na fiscalização.

As  ideias  que temos  difundido  desde  a  edição  do  nosso  primeiro  livro

sobre o assunto, em 2003, vêm gradativamente tendo o devido reconhecimento

quanto  a  sua  pertinência  e  aplicabilidade.  Neste  sentido,  essa  forma  de

funcionamento  do  SCI  foi  considerada  nas orientações emanadas por  alguns

Tribunais de Contas estaduais a seus jurisdicionados e também pela ATRICON

(Associação  dos  Membros  dos  Tribunais  de  Contas  do  Brasil).  Nesta,  estão

implícitas  nas   Diretrizes  de  Controle  Externo  Atricon  3302/2014  –  “Controle

Interno:  Instrumento  de  eficiência  dos  Tribunais  de  Contas”,  aprovadas  pela

Resolução  Atricon  04/2014  e  nas  Diretrizes  de  Controle  Externo  Atricon

3204/2014 –  “Controle  Interno:  Instrumento  de eficiência  dos  jurisdicionados”,

aprovadas pela Resolução Atricon 05/2014.

Espera-se que essas diretrizes contribuam para uma mudança de postura,

ainda resistente em alguns Tribunais de Contas estaduais, quando consideram o

Sistema de Controle Interno de seus fiscalizados apenas como um instrumento

de “apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional” (art. 74,
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inciso IV, da CF). Igualmente, que gere reflexão, tanto nos Tribunais como nos

jurisdicionados,  sobre  a  importância  do  SCI  funcionando  com  um  enfoque

preventivo e descentralizado onde,  além do aspecto da fiscalização,  se torne

também num  instrumento  de  apoio  à  própria  administração,  passando  a  ser

tratado  como  um  sistema  de  gestão.  Aliado  a  isso,  deve-se  levar  em

consideração  que  os  modelos  internacionais  também  preconizam  a

descentralização do SCI. 

Quanto  às  inovações  na  legislação,  cabe  destaque  ao  fato  de  que  a

Proposta de Emenda à Constituição 45/2009, mediante a inclusão do Inciso XXIII

ao art. 37 da CF procurou inserir no âmbito do Sistema de Controle Interno  as

funções  de  ouvidoria,  controladoria,  auditoria  governamental  e  correição,

agregando  ao  Sistema  funções  outras,  que  não  têm  cunho  de  fiscalização

propriamente  dita.  Embora  definitivamente  arquivada  em  2018,  a  orientação

dessa  proposta  continua  sendo  adotada  pelo  Conselho  Nacional  de  Controle

Interno (CONACI),  a ser observada na configuração do controle s interno nos

estados e capitais.     

Em tudo isso, defendemos que o mais relevante é que não se deixe de

contemplar, de forma institucionalizada, as atividades de controle desenvolvidas

por todas as unidades da estrutura organizacional. Os controles administrativos

de caráter preventivo, inseridos no processo de gestão e destinados a mitigar

riscos. É uma forma de conclamar a todas as unidades que integram os órgãos

públicos  a  participarem  do  processo  de  controle,  como  forma  de  prevenir

situações de ilegalidades e irregularidades na administração pública, abordagem

esta que é compatível também com as recomendações contidas nas Orientações

Técnicas aprovadas das pelas Resoluções da Atricon, antes mencionadas.

Quanto à legislação, o Projeto de Lei  Complementar PLP 295/2016, que

tramita na Câmara dos Deputados para alterar a Lei Complementar nº 101, de 4

de maio de 2000 e revogar a Lei nº 4.320/1964, contem importantes disposições

indicando que cada Poder e órgão da estrutura do Governo  deverão manter o

seu próprio Sistema de Controle Interno com uma atuação mais ampla. Já indica
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a necessidade de envolvimento de todas as unidades no processo de controle,

atuando de maneira integrada, com enfoque preventivo e sob a coordenação de

um órgão central do SCI, na forma de um sistema, em sua exata acepção.

Transcrevemos parte dessas disposições, onde inserimos destaques:

Art. 70. Em complementação ao exigido pelo art. 74 da Constituição Federal,
os  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário,  o  Ministério  Público,  a
Defensoria  Pública  e  29  outros  órgãos  ou  entidades  estatais  autônomos
manterão sistema de controle interno com a finalidade de: 
I – ...
...
V –  mitigar os riscos inerentes à gestão, racionalizando os procedimentos e
otimizando a alocação dos recursos humanos, materiais e financeiros; 
VI  –  apoiar  o  aperfeiçoamento  das  práticas  administrativas do  respectivo
órgão, contribuindo para a identificação antecipada de riscos e para a adoção
de  medidas  e  estratégias  de  gestão  voltadas  à  correção  de  falhas,  ao
aprimoramento de procedimentos e ao atendimento do interesse público; 
VII - ...
Parágrafo único. Compete aos Poderes e órgãos ou entidades mencionadas no
caput  definir  a  estrutura  e  os  arranjos  organizacionais necessários  para
permitir o funcionamento integrado do sistema previsto neste artigo. 

Art.  71.  No  cumprimento  de  suas  finalidades  institucionais,  o  sistema  de
controle  interno  abrangerá,  integradas  entre  si,  as  seguintes  funções
específicas: 
I – a ouvidoria, ...;
II – a controladoria, ...;
III – a auditoria, ...; 
IV – a correição, .... 
Parágrafo único. As ...

Art. 72. Compete a cada Poder, ao Ministério Público e à Defensoria Pública do
ente da Federação  definir a organização administrativa para o exercício das
funções previstas no art. 71.
§  1º  A  regulamentação  de  que  trata  o  caput  definirá  a  estrutura
administrativa que exercerá o papel de órgão central do sistema de controle
interno e o respectivo titular, observada sempre sua vinculação hierárquica e
funcional direta ao titular do respectivo Poder. 
§ 2º Na omissão da regulamentação de que trata o § 1º,o próprio titular de
Poder,  do  Ministério  Público ou  da  Defensoria  Pública  arcará  com  as
responsabilidades  atribuídas  ao  titular  do  órgão  central  do  sistema  de
controle interno
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No tocante às empresas estatais, também os arts. 6º e 9º, inciso I, da Lei

nº 13.303, de 30 de julho de 2016, indicam a obrigatoriedade de instituírem um

sistema de controle interno com esta visão descentralizada.  

Verifica-se, portanto, que em nosso País, tanto em termos técnicos como

legais, ...

... está  ocorrendo  um  processo  de  migração  de  uma  ótica  de  controle

centralizado para uma visão sistêmica, com a gradativa mudança de um foco

exclusivamente na conformidade para o da gestão administrativa.

Trata-se  do aperfeiçoamento  de todo  o  processo de controle,  onde os

controles  internos administrativos  devem ser  fortalecidos,  propiciando também

um ganho de qualidade na função de auditoria interna.

Uma das  condições  para  países  tais  como a  Croácia  e  a  Bulgária  se

unirem à Comunidade Europeia foi a de modernizar seus sistemas de controle,

tornando-os descentralizados e adotando-se a doutrina mundialmente aceita das

três linhas de defesa, para permitir maior eficiência e eficácia na gestão pública.

Numa  comparação  com  o  que  vem  sendo  praticado  nos  países  da  União

Europeia, as inovações ao controle interno que estamos comentando ao longo

deste  estudo  o  tornam  assemelhado  ao  chamado  Modelo  Nórdico.  Este  é

adotado em cerca de 20 Estados-Membros e trata o controle interno como um

sistema descentralizado, em contraponto com o Modelo Latino, onde as ações de

controle são mais centralizadas.    

No  tópico  7  deste  trabalho apresentamos mais  algumas considerações

sobre  as  linhas  de  defesa  e  a  simetria  dessa  abordagem  com  a  forma  de

funcionamento do controle interno que estamos comentando.

Portanto, naqueles países já existe o entendimento de que a mudança da

centralização para a descentralização do controle interno no Setor Público se
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justifica pelo fato de que este se relaciona melhor com a responsabilidade dos

gerentes, a quem também cabe o gerenciamento de riscos. Neste caso, o papel

do auditor Interno é o de avaliar a adequação dos controles internos, incluindo

governança,  gestão  de  riscos  e  controle,  relatando  para  o  gestor  com

recomendações de melhoria. 

Mas existem muitos desafios para que essas mudanças se concretizem

em nosso País, a começar pela ainda ausência de disposições legais para lhes

dar suporte, já que existe o hábito de somente se acreditar e fazer algo caso

estiver previsto na lei. Quando se fala em controle interno, há a tendência de

somente serem acolhidas as boas práticas que mais se aproximam do arcabouço

legal vigente. Por isso, é necessário destacar que a base legal  brasileira não

engessa ou restringe a forma de funcionamento do controle interno nos órgãos

públicos, além de que os projetos de lei  antes mencionados já consideram a

descentralização do controle.  

Outro desafio é trazer os gestores públicos para o centro do debate desta

questão, para que entendam que os controles internos administrativos, de sua

responsabilidade,  são  de  fundamental  importância  e  não  podem  deixar  de

estarem institucionalmente inseridos num sistema.

Se colocados na balança os aspectos positivos do controle preventivo em

relação ao controle avaliativo, certamente prevalecerá a primeira opção, sem que

isso descaracterize  a  relevância  das imprescindíveis  atividades  de  controle  a

posteriori. Essa comparação pode servir de balizamento para uma maior atenção

às  inovações  que  se  propõe  serem  adotadas  e  que  já  se  encontram

gradativamente em andamento.

É preciso buscar um equilíbrio entre o investimento no controle a posteriori e o

controle preventivo,  onde parte-se da premissa de que,  quanto mais frágeis

forem os controles internos da gestão, expondo a organização a riscos, maior a

necessidade  de  grandes  estruturas  para  as  funções  de  auditoria  interna  e

correlatas, sem que isto assegure uma imediata redução dos níveis de riscos. 
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2 

O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM ENFOQUE NA FISCALIZAÇÃO

E OS CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

A principal  norma que trata do controle interno provém da Constituição

Federal:

Art.  70.  A  fiscalização  contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e
patrimonial  da União e das entidades da administração direta e indireta,
quanto  à  legalidade,  legitimidade,  economicidade,  aplicação  das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional,
mediante  controle  externo,  e  pelo  sistema  de  controle  interno  de  cada
Poder.

Mais adiante a Carta Magna, em seu art. 74, estabelece:

Os  poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  manterão,  de  forma
integrada, o 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 de 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 da sua missão institucional.

Em relação aos Municípios, a Constituição Federal dispõe:

Art.  31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

O processo de fiscalização da administração pública é, portanto, exercido

de maneira conjugada pelo controle externo e o controle interno, mas não há

hierarquia entre ambos, há complementação. Diferentemente do controle externo,

o  controle interno deveria exercer um papel  mais voltado para a gestão do que

sobre a gestão, por ter a possibilidade de exercer o controle  preventivo. Com

isso, embora o Sistema de Controle Interno também exerça importante papel de
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apoio  ao  controle  externo  no  exercício  de  sua  missão  institucional,  seu  foco

principal deve estar no auxílio à própria gestão.

Essas  disposições  constitucionais  levam ao  entendimento  inicial  que  o

chamado “sistema de controle interno” agrega somente as atividades próprias de

fiscalização, mediante técnicas de auditoria, inspeção e outras, exercidas por um

órgão/unidade  formalmente  constituído,  podendo  haver  outros  órgãos  a  eles

vinculados hierárquica ou tecnicamente, também formalmente constituídos. De

fato, há registros de que, quando da elaboração do projeto da Carta Magna, a

denominação “sistema  de controle interno” foi impropriamente adotada, onde a

intensão  era  designar  “sistema  de  auditoria  interna  governamental”.  À  época

havia alguma polêmica sobre o uso do termo auditoria, então defendido como

sendo uma atividade vinculada exclusivamente às ciências contábeis e, assim,

não cobriria a abrangência referida nos artigos 70 e 74. 

A  atividade  de  auditoria  governamental  é  de  extrema  relevância  e

insubstituível mas, como já foi dito, é exercida sobre fatos pretéritos, à exceção

da  função  de  consultoria,  recentemente  inserida  no  escopo  de  atuação  da

auditoria interna. Sendo focada na revisão de fatos e situações já ocorridas, a

constatação  de  irregularidades  ou  inconformidades  poderá  motivar  ações

reparadoras  e  implementação  de  procedimentos  que  poderão  prevenir  sua

repetição.

Para cumprir estes mandamentos constitucionais, a União e os Poderes

Executivos dos estados estabeleceram estruturas formais, criando unidades para

o exercício dessas atividades, com respectivos cargos e carreiras, qualificando o

Sistema de Controle Interno como sendo o conjunto dessas unidades e suas

atividades.  A  Instrução  Normativa  Conjunta  MP/CGU nº  01/2016,  que  dispõe

sobre controles  internos,  gestão de riscos e governança no âmbito  do Poder

Executivo federal, deixa este entendimento bastante claro no Inciso XVI do seu

art. 2º ao cravar (inserimos destaques):

XVI  –  Sistema  de  Controle  Interno  do  Poder  Executivo  federal:
compreende as atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas
no plano plurianual, da execução dos programas de governo e dos orçamentos

José Osvaldo Glock 
(19) 3325-6991 – (48) 99168-1801
jose.glock@ribeirodecastroglock.com 

mailto:jose.glock@ribeirodecastroglock.com


17

da  União  e  de  avaliação  da gestão dos  administradores  públicos  federais,
utilizando como instrumentos a auditoria e a fiscalização, e tendo como
órgão  central  a  Controladoria-Geral  da  União.  Não  se  confunde  com os
controles  internos  da  gestão,  de  responsabilidade  de  cada  órgão  e
entidade do Poder Executivo federal.

Portanto, o entendimento nessa norma é no sentido de que o Sistema de

Controle Interno nela referido, no âmbito do Poder Executivo Federal, não tem o

mesmo significado de um sistema mais abrangente que cada órgão ou entidade,

individualmente,  pode  (e  deve)  instituir. Este,  nos  órgãos  da  Presidência  da

República  e  nos  Ministérios,  assim  como  em  seus  respectivos  órgãos  e

entidades,  incluindo  as  empresas  estatais,  poderia  ser  identificado  como  um

“Sistema (ou  Subsistema)  de  Controles  Internos  da Gestão”  ou  “Sistema (ou

Subsistema) de Controles Internos Organizacionais”,  para atuar em adição ao

Sistema de  Controle  Interno  instituído  na forma acima comentada.  A  mesma

alternativa poderia ser adotada em relação ao sistema de cada órgão e entidade

integrante do Poder Executivo dos estados e em grandes capitais.    

Fazemos este registro diante dessa divergência conceitual a respeito da

expressão Sistema de Controle  Interno,  com a exclusão explícita,  na referida

Instrução Normativa, dos chamados controles internos da gestão, o que confronta

com vários conceitos consagrados que enfatizam uma visão mais sistêmica e

menos centralizadora do controle já comentados. 

É importante  que cada órgão e  entidade das administrações direta  e

indireta,  incluindo as  empresas estatais,  no  Poder  Executivo  da União e  dos

estados, seja institucionalizado um sistema de controles internos da gestão. Isto

sem prejuízo dos controles exercidos pelo Sistema de Controle Interno, através

de uma estrutura formal, destinado ao cumprimento das disposições dos artigos

70 e 74 da Constituição Federal e do Decreto nº 3.591/2000 (no caso da União),

marcantemente  com características  de  controle  a  posteriori  (terceira  linha  de

defesa). Esta estruturação não necessariamente demandaria a criação de novas

unidades  de  controle  ou  aumento  do  quadro  de  pessoal,  o  que  estaria  na

contramão do momento atual de redução dos gastos públicos. Raciocínio idêntico

se aplica aos Tribunais integrantes do Poder Judiciário no âmbito da União e

respectivos tribunais regionais.
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Já  nos  Poderes  Legislativo  e  Judiciário  dos  Estados,  bem  como  no

Ministério Público e demais órgãos que não fazem parte do Poder Executivo,

assim como nos municípios,  salvo,  com precauções,  nas grandes Capitais,  a

configuração do controle  interno é  um pouco diferente.  Nestes,  a  criação de

diversas unidades formais, com respectivos cargos e funções, para constituírem

o Sistema de Controle Interno no mesmo formato do Poder Executivo federal e

estadual,  pode demandar gastos incompatíveis  com a realidade de cada um.

Além de a organização poder estar premida pelo limite de gastos com despesas

de  pessoal  estabelecido  na  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  pode  haver  um

desequilíbrio na relação custo x benefício do controle.

Uma alternativa, então, é inserir no contexto do próprio SCI a figura das

Unidades Executoras de Controle Interno, que são as todas as unidades que

integram a estrutura  organizacional,  no exercício  de  controles administrativos,

caracterizando  a  responsabilidade  dos  seus  gestores  em  relação  à

implementação e execução dos controles internos.  Esta é  uma opção que já

abordamos em nosso primeiro livro sobre o assunto, em 2003, e que hoje já é

adotada em inúmeras leis e atos que institucionalizam o Sistema de Controle

Interno  em  órgãos  estaduais  e  em  municípios,  inclusive  por  orientação  dos

correspondentes Tribunais de Contas, a partir de Diretrizes da Atricon.  

Neste caso, é necessário que a Lei (ou ato) que dispõe sobre o SCI deixe

claro  que  todas  as  unidades  integram  o  Sistema  de  Controle  Interno,  na

qualidade de Unidades Executoras de Controle Interno. Dentre estas, aquelas

que são gestoras de processos organizacionais podem ser caracterizadas como

órgãos centrais de sistemas administrativos, onde também poderá ser criada a

figura  do  “representante  setorial  do  SCI”,  uma  função,  não  um cargo,  a  ser

designada a servidor qualificado. Esta mesma formatação se aplica ao sistema

de controles internos da gestão, que poderá ser institucionalizado nos órgãos e

entidades  integrantes  do  Poder  Executivo  da  União  e  dos  estados,  ficando

apenas a ser definida qual a unidade que atuará como órgão central do sistema,

considerando as peculiaridades, porte, estrutura organizacional e estágio em que

se encontra a gestão de cada órgão. 
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A forma de estruturação do controle interno que estamos comentando em

nada prejudica a ação de fiscalizar que, ao contrário, é ampliada, uma vez que

não  fica  restrita  à  atividade  exercida  por  unidades  instituídas  para  esse  fim,

atuando a posteriori, mas é compartilhada por todas as unidades da organização,

numa  forma  de  autofiscalização  e  com  atuação  preventiva,  fortalecendo  os

controles administrativos (ou controles internos da gestão).

Sobre essa distribuição do controle, a própria legislação brasileira já em

1967,  através  do  Decreto-Lei  nº  200,  continha  definições  que  foram

historicamente negligenciadas:

Art. 13 O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em
todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo, particularmente: 

        a) o controle, pela chefia competente, da execução dos programas e da
observância  das  normas  que  governam  a  atividade  específica  do  órgão
controlado; 

        b) o controle, pelos órgãos próprios de cada sistema, da observância das
normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares; 

        c) o controle da aplicação dos dinheiros públicos e da guarda dos bens da
União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. 

Art. 14. O trabalho administrativo será racionalizado mediante simplificação de
processos  e  supressão  de  controles  que  se  evidenciarem  como  puramente
formais ou cujo custo seja evidentemente superior ao risco. 

Considerando  essa  abrangência,  a  expressão  “sistema  de  controle

interno”,  quando  entendida  como  uma  unidade  ou  um conjunto  de  unidades

instituídas para as funções específicas de auditoria, inspeção e correlatas, como

um controle subsequente, estaria sendo adotada de maneira limitada. Talvez este

seja um dos motivos pelos quais a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº

01/2016 passou a dar destaque à importância dos controles internos da gestão,

entendidos conforme inciso V do art. 2º como:

“Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas
informatizados,  conferências  e  trâmites  de  documentos  e  informações,  entre
outros,  operacionalizados  de  forma  integrada  pela  direção  e  pelo  corpo  de
servidores  das  organizações,  destinados  a  enfrentar  os  riscos  e  fornecer
segurança razoável na consecução da missão da entidade”.
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Estes e inúmeros outros conceitos divulgados recentemente convergem

para  o  enfoque sistêmico do  controle  interno,  deixando  muito  claro  que  esta

função vai muito além do trabalho executado por uma unidade ou conjunto de

unidades de controle interno e/ou de auditoria interna. 

A expressão “sistema de controle interno”, utilizada nos artigos 70 e 74 da

Constituição Federal  é  abrangente,  até em função da inclusão,  no âmbito  da

fiscalização,  de  aspectos  operacionais  e  patrimoniais,  não  se  restringindo  a

questões de ordem contábil, financeira e orçamentária, além de apontar para a

avaliação  da  legitimidade  e  economicidade  dos  atos.  Essa  amplitude  leva  à

necessidade  de  descentralização  do  controle,  de  forma  a  englobar  tanto  o

controle interno avaliativo quanto o controle interno administrativo

O  fato  é  que  a  administração  e  todo  o  corpo  funcional  têm  a

responsabilidade de estabelecer, executar e aprimorar o controle interno. O que

deve ser avaliado é se existe na organização uma base legal ou normativa que

faça com que essa responsabilidade seja efetivamente cumprida.
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3

O CONTROLE INTERNO COM ÊNFASE NA ATUAÇÃO PREVENTIVA: 

UM INSTRUMENTO DE SUPORTE ESTRATÉGICO DE GOVERNANÇA

Quanto à expressão “governança”, dentre os diversos conceitos optamos

por transcrever o divulgado através da Portaria nº 915, de 12 de abril de 2017,

que institui  a  Política  de Gestão de Riscos (PGR) da Controladoria  Geral  da

União:

Governança:  combinação  de  processos  e  estruturas  implantadas  pela  alta
administração  da  organização,  para  informar,  dirigir,  administrar,  avaliar  e  monitorar
atividades  organizacionais,  com o  intuito  de  alcançar  os  objetivos  e  prestar  contas
dessas atividades para a sociedade.

Já  o  art.  2º  do  Decreto  nº  9.203/2017,  atualizado  pelo  Decreto  nº

9.901/2019, que dispõe sobre a política de governança da administração pública

federal direta, autárquica e fundacional, conceitua:

  Governança  pública:  conjunto  de  mecanismos  de  liderança,  estratégia  e  controle
postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução
de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

Deste  Decreto,  destacam-se  algumas  disposições  diretamente

relacionadas ao tema deste estudo, como as diretrizes que constam do art. 4º,

em especial em seus incisos VI e IX. Também a vinculação com o que dispõe o

inciso III  do art.  5º  e  I  do art.  6º,  neste pelo fato de o sistema ora proposto

contemplar  a  possibilidade de criação de Indicadores de Controle  Interno,  os

quais também podem ser direcionados para o acompanhamento de resultados.

Já  o  art.  17,  determina  expressamente  que  a  alta  administração  das

organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional

deverá estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e

controles internos,  com orientações adicionais sobre o perfil  dos controles no

inciso III.
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A  adequação  do  SCI  ou  a  institucionalização  de  um  sistema  (ou

subsistema)  de  controles  internos  da  gestão  com  observância  dessas

orientações,  irá  dotar  a  instituição  de  mais  num  instrumento  de  suporte  à

governança, ou mesmo de um instrumento de governança (é apenas questão

conceitual). 

O controle interno tem várias dimensões, podendo ser constatado em um

simples registro, nos controles individuais de iniciativa dos próprios servidores e

até numa visão sistêmica, contemplando o conjunto de todos os controles de uma

organização, quando é identificado como um sistema ou estrutura de controle

interno da própria organização, conforme mencionado no item anterior. 

As novas definições de controle interno emitidas pela INTOSAI (Organização

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores), alinhadas com o COSO incorporam

as seguintes diretrizes: 

 O papel do controle interno é ampliado. Ele é estruturado para enfrentar riscos

em todas as áreas e todos os níveis da organização.

 Controle interno é um processo integrado, que interliga diversos elementos da

gestão organizacional para compor o sistema de controle interno da organização,

afastando-se a ideia de procedimento ou circunstância isolada.

Portanto,  o  enfoque  preventivo  e  descentralizado  do  controle  é  uma

matéria  que  vem  sendo  tratada  por  diversos  organismos  internacionais  de

pesquisa,  estudo  e  orientação  técnica,  motivando  uma  grande  difusão  de

conceitos  relacionados  à  expressão  Sistema  de  Controle  Interno,  mas  todos

tendem a enfatizar a visão sistêmica do controle, que abrange todas as ações de

controle exercidas numa organização.

Esses conceitos, portanto, apresentam uma visão mais ampla em relação

àquele  comentado  no  tópico  anterior,  adotado,  principalmente,  no  âmbito  do

Poder Executivo federal e dos estados. Um que procura agregar as orientações

internacionais sobre o tema na administração pública, é o que consta do  item
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14.a, do Anexo Único da Resolução Atricon (Associação dos Membros dos Tribunais de

Contas do Brasil) nº 05/2014:

Sistema de Controle Interno: processo conduzido pela estrutura de governança
e executado  pela  administração   e  por  todo  o  corpo  funcional  da  entidade,
integrado ao processo de gestão em todas as áreas e em todos os níveis de
órgãos  da  entidade, e  estruturado  para  enfrentar  riscos  e  fornecer  razoável
segurança  de  que,  na  consecução  da  missão,  dos  objetivos  e  das  metas
institucionais,  os  princípios  constitucionais  da  administração  pública  serão
obedecidos e os seguintes objetivos gerais de controle serão atendidos:

I - eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada,
ética e econômica das operações, 

II - integridade e confiabilidade da informação produzida e sua disponibilidade
para  a  tomada  de  decisões  e  para  o  cumprimento  de  obrigações  de
accountability; 

III  -  conformidade  com  leis  e  regulamentos  aplicáveis,  incluindo  normas,
políticas,  programas,  planos  e  procedimentos  de  governo  e  da  própria
instituição; 

IV  -  adequada  salvaguarda  e  proteção  de  bens,  ativos  e  recursos  públicos
contra  desperdício,  perda,  mau  uso,  dano,  utilização  não  autorizada  ou
apropriação indevida. 

Com uma abordagem mais técnica,  adequada às  Diretrizes  da Atricon,

ousamos registrar que entendemos o Sistema de Controle Interno como sendo

um: 

Conjunto  de  procedimentos  de  controle  necessários  para  enfrentar  riscos,

estruturados  por  sistemas  administrativos  e  especificados  em  instrumentos

normativos, para serem executados ao longo da estrutura organizacional sob a

coordenação,  orientação  técnica  e  supervisão  do  respectivo  órgão  central,

visando  a  salvaguarda  dos  ativos,  a  busca  da  eficiência  operacional,  o

cumprimento das normas legais e regulamentares e a exatidão e fidelidade dos

dados e informações. (Glock/2018)

Para  atuar  com  enfoque  na  prevenção,  como  instrumento  de  suporte

estratégico de governança, ...

...o  Sistema  de  Controle  Interno  deve  agregar  ao  seu  âmbito  os  controles

inseridos nos processos organizacionais (rotinas internas), conhecidos como

controles administrativos, controles primários ou controles internos da gestão.
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Alternativamente,  pode-se criar um sistema (ou Subsistema) específico para

estruturar os controles internos da gestão.   

Em conceito  semelhante  ao que foi  apresentado relativo  aos controles

internos da gestão, os controles internos administrativos podem ser entendidos

como:

Atividades  e  procedimentos  de  controle  incidentes  sobre  os  processos  de
trabalho  da  organização  com  o  objetivo  de  diminuir  os  riscos  e  alcançar  os
objetivos da entidade, presentes em todos os níveis e em todas as funções e
executados por todo o corpo funcional da organização. (Transcrito das Diretrizes
da Atricon). 

Também importante é uniformizar o entendimento da expressão “sistema

administrativo”, conforme adotada no modelo de funcionamento do Sistema de

Controle Interno proposto pela mesma Atricon:

Entende-se  por  sistema  administrativo um  conjunto  de  atividades  afins,

envolvendo todas ou algumas das unidades da organização, as quais executam

procedimentos coordenados e orientados pelo órgão central do sistema, com o

objetivo de cumprir as respectivas finalidades.

A  amplitude  dos  controles  administrativos  que  se  fazem  necessários

(contábeis,  financeiros,  patrimoniais  e  operacionais)  e  a  questão  da

tempestividade,  onde  se  verifica  a  conveniência  de  que  ocorram

preventivamente, ou seja, antes ou concomitantemente às ações do dia a dia,

são aspectos que os transformam em instrumentos de apoio à gestão, quando

adequadamente estruturados e cumpridos. No entanto, com estas características,

fica óbvio que os controles não podem ser  exercidos integralmente de forma

centralizada, através de uma unidade para este fim constituída, mas sim, todas

as  unidades  devem  participar  do  processo  de  controle  e  procurarem  seu

constante aprimoramento.

Verifica-se, portanto, que o Sistema de Controle Interno deve ser integrado

à gestão, incorporado à cultura e às práticas da organização e adaptado aos

seus processos. Neste contexto, a atividade de auditoria interna, exercida com a
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devida independência, integra o Sistema de Controle Interno e fecha o ciclo do

controle,  adotando  como  principal  objetivo  o  de  avaliar  e  otimizar  os

procedimentos de controle. Em não sendo adotada esta abordagem, a alternativa

é a institucionalização de um sistema (ou subsistema) de controles internos da

gestão, conforme já foi comentado.   

Consideradas estas  duas possibilidades de estruturação sistêmica para

que  o  controle  interno  atue  como  instrumento  de  suporte  estratégico  de

governança, na sequência dos comentários por vezes será adotada a expressão

genérica  “sistema” ou “sistema de controle”,  cuja configuração não deve ser

norteada apenas em normas legais e regulamentares sobre a matéria.  Neste

sentido, uma das principais  fontes de orientação provém do  framework  COSO,

em  sua  versão  que  trata  do  controle  interno  (COSO  ICIF  –  Internal  Control

Integrated Framework) ou o COSO ERM (Enterprise Risk Management), dependendo

do grau de maturidade em riscos existente na organização. 

Neste  particular,  porém,  somos  do  entendimento  que  nem  todos  os

componentes da estrutura apresentada nos famosos “cubos” desta ferramenta se

aplicam  integralmente  aos  órgãos  públicos  brasileiros,  pelo  menos  não  na

mesma proporção e ao mesmo tempo, pois depende muito do porte e demais

características de cada órgão. A transplantação acrítica de modelos e tecnologias

de gestão pode se tornar causa de insucesso de políticas de gestão pública.

Na  nossa  concepção,  seria  discutível  a  conveniência  de  se  procurar

adequar  integralmente  a  estruturação  do  controle  interno  da  organização  ao

modelo COSO. O cenário ideal para a administração pública parece apontar para

uma situação onde, gradativamente, se busque incorporar todas as orientações

do modelo, de forma que passem a se tornar presentes e operantes todos os

seus princípios, em todos os componentes e em todos os níveis. 

Trata-se  de  um  instrumento  de  avaliação  do  controle  interno,  mas

aspectos de sua estrutura aplicáveis à organização podem servir de balizamento
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também no momento da definição (ou revisão) dos procedimentos de controle

preventivos.

O  demonstrativo  a  seguir  evidencia  a  vinculação  entre  alguns

componentes e princípios do COSO  ICIF  e o  modelo de funcionamento do

controle interno sistêmico, com enfoque preventivo e descentralizado, que

estamos comentando:

42
COSO ICFR: Componentes / Princípios Ações do controle interno sistêmico

Ambiente de controle

Princípio 5:
A  organização  faz  com  que  as  pessoas
assumam  responsabilidade  por  suas
funções de controle interno na busca pelos
objetivos.

 Composição  da  base  legal  e  regulamentar
institucionalizando  o  sistema,  definindo  o
modelo de funcionamento, responsabilidades,
estruturação, etc.

Demonstração  do  comprometimento  da  alta
administração em relação ao controle interno,
evidenciando  suas  vantagens  se  for  tratado
como um sistema de gestão e estruturado em
controles preventivos para mitigar riscos. 

 Exercício de supervisão de primeiro e segundo
graus sobre controles.

Informação e Comunicação

Princípio 14:

A organização  transmite  internamente  as
informações  necessárias  para  apoiar  o
funcionamento  do  controle  interno,
inclusive  os  objetivos e  responsabilidades
pelo controle.

 Divulgação interna  do  sistema  mediante
seminários internos, comunicados, etc. 

 Definição  da  metodologia  e  padrões  para  a
definição  e  especificação  dos  procedimentos
de  controle,  especificada  em  instrumento
normativo próprio.

Avaliação de riscos 

Princípio 7:

A  organização  identifica  os  riscos  à
realização  de  seus  objetivos  por  toda  a
entidade  e  analisa  os  riscos  como  uma
base para determinar a forma como devem
ser gerenciados.

 Aplicação da metodologia para a definição e
especificação dos procedimentos de controle
em cada sistema administrativo e respectivos
processos:  identificação  dos  objetivos  –
analise do processo – identificação e avaliação
dos  riscos  –  definição  e  especificação  dos
procedimentos  de  controle  nos  manuais  de
rotinas  e/ou  em  instruções  normativas  do
sistema.  

Atividades de controle  Estabelecimento  de  Indicadores  de  Controle
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Princípio 10:
A  organização  seleciona  e  desenvolve
atividades  de  controle  que  contribuem
para  a  redução,  a  níveis  aceitáveis,  dos
riscos à realização dos objetivos.

Interno para monitorar o nível de adesão aos
procedimentos  de  controle  em  aspectos
significativos,  bem  como,  para  subsidiar  a
gestão.

 Supervisão,  por  parte  dos  diversos  níveis  de
chefia  e  dos  órgãos  centrais  de  sistemas
administrativos,  da  observância  dos
procedimentos de controle estabelecidos.

Atividades de monitoramento

Princípio 17: 
A  organização  avalia  e  comunica
deficiências no controle interno em tempo
hábil  aos  responsáveis  por  tomar  ações
corretivas,  inclusive  a  estrutura  de
governança  e  alta  administração  ,
conforme aplicável

 Monitoramento  dos  Indicadores  de  Controle
Interno  por  parte  dos  órgãos  centrais  de
sistemas  administrativos,  com
acompanhamento  do  órgão  central  do
sistema.

 Execução  de  macrocontroles  por  parte  do
órgão central do sistema.

 Exercício  da  atividade  de  auditoria  interna
com  objetivo  principal  de  medir  e  avaliar  a
eficácia dos controles internos administrativos
e recomendar melhorias.

4

A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PARA ATUAÇÃO

PREVENTIVA E DESCENTRALIZADA OU A INSTITUCIONALIZAÇÃO DE UM 

O SISTEMA (OU SUBSISTEMA) DE CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

É  fato  que  a  estruturação  do  controle  subsequente  ou  a  posteriori,

mediante a criação de unidade(s) e cargos para o exercício das funções típicas

de auditoria e inspeção é uma ação praticamente consolidada, algumas vezes

demandada  pelos  Tribunais  de  Contas  estaduais  com o  objetivo  principal  de

assegurar o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional,

preconizado no inciso IV, do art. 74, da Constituição Federal. Portanto, é algo

imposto  pela  legislação,  cuja  omissão  pode  motivar  penalizações  ao  gestor

principal. 

Já a institucionalização e implementação (ou mesmo a otimização) de um

Sistema de Controle Interno para, além desse aspecto, atuar de forma preventiva
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e  descentralizada,  fortalecendo  os  controles  exercidos  sobre  os  fatos  e  atos

praticados no exercício regular da gestão (primeira linha de defesa) e criando

mecanismos  para  o  fortalecimento  da  segunda  linha  de  defesa  é  algo  mais

desafiador.  Para  atuar  como  um  instrumento  de  suporte  estratégico  de

governança, a estruturação do sistema envolve a mobilização de várias áreas e

sua operacionalização pressupõe a efetiva participação de todas as unidades no

processo  de  controle.  Neste  caso,  o  principal  fator  de  motivação  está  na

identificação dos benefícios que o sistema irá trazer à organização e aos próprios

gestores e servidores.  

Ao final deste trabalho consta uma síntese das principais características e

pontos fortes do Sistema de Controle Interno (SCI) quando estruturado nestes

moldes ou de um sistema de controles internos da gestão, o qual, dependendo

da  configuração,  também  pode  ser  tratado  como  um  subsistema  do  SCI,

destacando-se a redução do nível de riscos de toda ordem, em decorrência do

estabelecimento de adequados procedimentos de controle em pontos chave dos

processos de trabalho (ou processos organizacionais). 

Existe uma irreversível tendência no sentido de um entendimento de que o

sistema de controle pode ser estruturado como um sistema de gestão, conforme

preconizam as normas internacionais aplicáveis a qualquer tipo de organização,

sem prejuízo do aspecto da fiscalização da Administração  pública . A adesão a

esta  tendência  certamente  irá  proporcionar  um salto  de  qualidade no serviço

público,  a  exemplo  do  que  já  vem  ocorrendo  através  de  outras  ações

estratégicas. 

Assim,  o  processo  de  reestruturação  do  controle  interno,  além  de

considerar  as  orientações  do  órgão  de  controle  externo  a  que  se  sujeita  a

organização e podendo avaliar as abordagens que estamos apresentando neste

estudo,  deve ser  tratado como uma questão estratégica e,  preferencialmente,

receber  o tratamento de  projeto,  ou seja,  de empreendimento governamental,

com recursos, prazos e objetivos bem definidos para início e conclusão.
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Um dos pontos fortes desta forma de funcionamento do controle interno

que  estamos  apresentando  neste  estudo  está  na  prerrogativa  concedida  às

unidades que atuarão como órgãos centrais de sistemas administrativos para o

estabelecimento de regras e procedimentos a serem observados por todas as

unidades  que  interagem  ao  longo  dos  processos  organizacionais  de  sua

competência. 

Parte-se do pressuposto de que, muitas vezes, os controles internos praticados

nos  diversos  segmentos  das  instituições  públicas  não  são  baseados  em

procedimentos  claramente  definidos,  sistemáticos  e  padronizados,  ou  seja,

muitas vezes são adotados por iniciativas isoladas e, assim, nem sempre têm

continuidade quando das mudanças na gestão.

Deve-se ter em mente que o controle interno é um meio, e não um fim em

si mesmo, o qual integra o processo de gestão, sendo construído “dentro” e não

“sobre” os processos organizacionais, para fornecer segurança razoável de que

objetivos  estabelecidos  para  cada  processo  serão  alcançados,  com  integral

cumprimento à legislação e normas aplicáveis. Para ser eficaz, o controle deve

ser concebido levando em conta os riscos sobre o alcance desses objetivos.

Sendo o processo de controle interno executado por seres humanos, sua

eficácia deve ser considerada sob a perspectiva da natureza humana, ou seja,

deve-se reconhecer  que os controles são diretamente afetados pela natureza

humana, onde as limitações também decorrem do julgamento, que é passível de

erro ou engano, além de situações de descuido, cansaço físico, distração, etc.

Igualmente,  controles  podem  ser  suprimidos  por  agentes  mal-intencionados,

geralmente em conluio; gestores, com objetivos obscuros, também podem anular

controles,  ou  seja,  podem  ser  abandonados,  distorcidos,  esquecidos  ou

desajustados,  além  de  constantemente  necessitarem  de  revisão  e

aperfeiçoamento.
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Portanto, a administração lida com incertezas que nem sempre estão sob

seu  controle,  mas  pode  certa  tranquilidade  se  houver  clara  definição  e

especificação de procedimentos de controle em instrumentos oficiais, inseridos

no  âmbito  de  um  Sistema  de  Controle  Interno  com  atuação  preventiva  e

descentralizada ou de um sistema de controles internos da gestão devidamente

institucionalizado.

A abordagem por processos, a mentalidade de controle e a avaliação de riscos

são a base para a eficácia do sistema. 

De fato,  a  eficiência  das  organizações  públicas  decorre,  em muito,  da

adequação entre riscos enfrentados e controles internos existentes para mitigá-

los.  Assim,  a  entidade  deve  implementar  ações  por  meio  de  políticas  e

procedimentos que contribuam para assegurar que as respostas aos riscos sejam

efetivamente executadas. Esta abordagem deve ser retratada nos documentos

normativos atinentes ao sistema.

Quando  a  administração  superior  de  um  órgão  público  demonstra

responsabilidade  em  relação  aos  controles,  influencia  os  demais  gestores  e

servidores neste sentido. Isto pode ser retratado, por exemplo, através de uma

postura  de  preocupação  sistemática  com  riscos  e  o  reconhecimento  da

relevância dos controles internos. O controle sistêmico tem que ser incorporado

ao comportamento dos gestores e servidores.

Essa postura, que se traduz na consolidação de uma “cultura de controle”

ou  “mentalidade  de  controle”,  pode  ser  caracterizada,  dentre  outros,  pelos

seguintes aspectos:

 existência de um clara definição e divulgação do papel  dos gestores e

colaboradores em relação aos controles de sua competência;

 adoção de uma gestão ativa com o cumprimento dos controles;

 supervisão e liderança pelo exemplo em relação a controles;
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 comunicação aberta e adequada sobre controles.

O gestor principal e os gestores de todos os níveis devem assumir que a

gestão de riscos e o estabelecimento de controles é parte integrante de suas

atividades e que a eficiência da organização decorre da adequação entre riscos

enfrentados  e  controles  internos  existentes  para  mitigá-los,  atuando  sempre

sobre as causas ou fatores de risco e melhorando os controles internos.

Forçoso  reconhecer  que,  no  Setor  Público,  leis,  regras,  regulamentos,

normas e mecanismos de regulação e controle atuam muito mais fortemente, o

que pode levar a uma falsa percepção de que, em função disso, tudo estaria sob

controle e os riscos estariam reduzidos. Mas isto  pode se tornar um fator de

aumento da vulnerabilidade aos riscos.

Ademais,  não  é  suficiente  apenas  cumprir  leis  e  regulamentos  sem

procurar atingir os objetivos da instituição como um todo e os atinentes a cada

processo  organizacional,  buscando  sempre  a  boa  qualidade  nos  serviços

ofertados à população.  Para isso,  é  necessário  estabelecer  uma estrutura de

controle interno capaz de responder adequadamente aos riscos identificados, que

impeçam o alcance de seus objetivos. Portanto...

A adequação do Sistema de Controle Interno ou a institucionalização de um

sistema (ou subsistema) de controles internos da gestão, conforme o caso, é o

estabelecimento  de  uma  estrutura  funcional,  com base  normativa  onde são

definidas responsabilidades e  competências para conduzir  e dar  suporte  às

ações de controle na instituição. 

É a implantação de uma estrutura de governança dos controles internos,

que  incluí  a  criação  (ou  reestruturação)  de  uma  unidade  para  exercer  a

coordenação e supervisão do controle interno e que possa ajudar a desenvolver

e a monitorar os controles da primeira e da segunda linha de defesa. 
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O processo de adequação e otimização do SCI ou a institucionalização de

um sistema de controles internos da gestão com a abordagem em comento pode

incluir as seguintes principais ações ou etapas: 

 discussão  interna  para  se  terem  claras  as  motivações  para  as  ações

estruturantes que se fizerem necessárias, condensando-as em 4 grandes

categorias, como forma de se obter melhor afixação;

 obtenção do comprometimento da administração superior (“patrocínio do

projeto”);

 ter claro os objetivos do sistema, para que se possa vincular o projeto às

ações  estratégicas  da  organização,  estabelecidas  no  planejamento

estratégico;

 definição e registro dos requisitos do sistema: legislação – regulamentação

– visão dos benefícios, etc.;

 definição  da  forma de  interação  entre  o  sistema,  o  gerenciamento  por

processos e a gestão de riscos, sendo plausível, em alguns casos, que

todas as ações atinentes à gestão de riscos sejam incorporadas ao âmbito

do sistema;

 estabelecimento de uma metodologia a ser adotada para a definição e

especificação  dos  procedimentos  de  controle  necessários  para  mitigar

riscos;

 desenvolvimento  de  ações  internas  para  a  divulgação  do  sistema,

enfatizando sua importância e benefícios, tais como: elaboração de folders

ou cartilha – matéria na intranet com perguntas e respostas – pequenos

vídeos, etc. 

Dentre outras ações, especificamente ao gestor principal caberia:

 o encaminhamento do projeto de lei (quando for o caso), a promulgação

do ato de regulamentação e a aprovação das demais normas atinentes ao

sistema;

 supervisão da implementação e da operacionalização do sistema, com o

suporte da unidade que atuará (ou atua) como órgão central;
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 promoção do engajamento da média direção através de discurso de apoio;

 estruturação  ou  reestruturação  da  unidade  que  atua  (ou  atuará)  como

órgão central do sistema.

A definição de estruturas customizadas para o controle interno evita que se

adote um conjunto descoordenado de controles, que não garantam efetivamente

os  benefícios  desejáveis.  Verifica-se  que  muitas  organizações  ainda  não

definiram ou documentaram essa estrutura abrangente de controle interno, na

forma de um sistema, ou a tenham definido e implementado com insuficiências

críticas.

Deve-se firmar o entendimento de que, além de evitar irregularidades e

ilegalidades,  prover  maior  proteção  do  patrimônio  público,  assegurar

confiabilidade da informação, etc., os controles internos também visam auxiliar a

administração   para  alcançar  objetivos  de  políticas  públicas  estabelecidos,

implantar  programas de governo  e  prover  serviços  públicos  com qualidade  e

eficiência.

Mas também se deve buscar o equilíbrio entre a inércia e o imediatismo

nesse processo de adequação e otimização do SCI ou de institucionalização de

um sistema de controles internos da gestão. O ideal é considerar a evolução do

controle  interno  como  um  processo  continuado,  respeitando-se  o  estágio  de

maturação da instituição em relação ao assunto, sem, contudo, ficar esperando o

cenário perfeito para fazê-lo. Para isso, deve-se também conhecer com clareza

os seus objetivos e benefícios, sob todos os enfoques, assim como a legislação e

as normas atinentes à matéria.

Ao final do processo de adequação e otimização do Sistema de Controle

Interno ou de institucionalização de um sistema de controles internos da gestão,

em linhas gerais pretende-se que:

 a base normativa do sistema esteja bem definida, assimilada e praticada

em toda a organização, em seus diversos níveis;
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 os  controles  administrativos  necessários  para  enfrentar  riscos  estejam

adequadamente estabelecidos e especificados em instrumentos formais,

inseridos no contexto do sistema;

 os mecanismos para monitoramento dos controles e, por consequência,

dos próprios riscos, estejam estabelecidos e operantes;

 a atividade de auditoria interna possa ampliar seus objetivos.

Igualmente,  espera-se  que  resulte  num ambiente  onde  haja  adequada

segregação  de  funções  nos  processos  e  atividades  e  as  delegações  de

autoridade  e  competência  sejam  acompanhadas  de  definições  claras  de

responsabilidades.   

Em suma, todas essas ações devem consolidar a compreensão de que ...

...  a eficiência da organização decorre, em muito, da adequação entre riscos

enfrentados e controles internos existentes para mitigá-los. 

Assim,  a  instituição  deve  implementar  ações  por  meio  de  políticas  e

procedimentos que contribuam para assegurar que as respostas aos riscos sejam

efetivamente executadas. Esta abordagem deve ser retratada nos documentos

normativos  atinentes  ao  Sistema  de  Controle  Interno  adequado  para  atuar

também com enfoque preventivo e descentralizado ou do sistema de controles

internos da gestão que for institucionalizado.

Nas organizações públicas de maior estrutura e/ou que já se encontram

num nível mais avançado de maturidade em relação ao controle interno, o que

em geral ocorre em órgãos da União, no Poder Executivo de alguns estados e no

Governo  do  Distrito  Federal,  o  contínuo  aprimoramento  de  seus  controles

internos  pode  decorrer  de  avaliações  periódicas  efetuadas  pela  própria

instituição. Deste processo, pode resultar a decisão pela adequação e otimização

do seu Sistema de Controle Interno ou pela institucionalização de um sistema de

controles internos da gestão, na forma acima comentada.         

José Osvaldo Glock 
(19) 3325-6991 – (48) 99168-1801
jose.glock@ribeirodecastroglock.com 

mailto:jose.glock@ribeirodecastroglock.com


35

Segundo o relatório do Acórdão TCU 1074/2009-Plenário:

“A avaliação  de  controles  internos  é  um processo  mediante  o  qual  se  procura
conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua
capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de
eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir
ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.”

O principal objetivo dessa avaliação é demonstrar a percepção da própria

entidade, representada pelo seu nível estratégico de direção, da qualidade do

funcionamento dos controles internos administrativos,  principalmente  quanto  à

suficiência  desses  controles  para  garantir,  com  razoável  segurança,  a

confiabilidade das informações financeiras produzidas; a obediência (compliance)

às leis e regulamentos que a regem, ou ao seu negócio; a salvaguarda dos seus

recursos, de modo a evitar perdas, mau uso e dano; a eficácia e a eficiência de

suas operações frente aos objetivos traçados. 

Segundo a orientação do TCU, a auto avaliação a ser procedida por parte

de suas unidades jurisdicionadas deve tomar por referência os 5 componentes do

controle  interno,  conforme estabelecidos no modelo de referência COSO ICIF

(Internal Control - Integrated Framework):

 Ambiente de controle - Fornece a base para os controles internos em toda a

organização. Define os padrões de gestão como também os valores éticos que

norteiam as boas práticas adotadas pela empresa.

 Avaliação de riscos –  Este  componente  define  que a gestão deve conhecer

todos  os  riscos  que  podem  afetar  a  possibilidade  da  empresa  alcançar  os

objetivos definidos para a operação, comunicação e conformidade.

 Atividades de controle – Compreende políticas e procedimentos adotados pela

empresa  para  minimizar  a  ocorrência  e/ou  impacto  dos  riscos  inerentes  à

operação.

 Comunicação e informação – Diz respeito às informações necessárias para a

gestão conduzir suas responsabilidades sobre os controles internos no alcance

dos objetivos previamente definidos.
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 Monitoramento – São avaliações realizadas pelo sistema ou independente a ele

para  certificar  a  administração   se  os  controles  internos  estão  presentes  e

efetivos.

Atualmente há uma tendência universal para a adoção do modelo COSO II

(ERM),  que  contém  oito  componentes,  como  padrão  para  controle  interno,

quando integrado ao gerenciamento de riscos.

Cada órgão público, em princípio, possui autonomia para definir a forma de

estruturação de seu controle interno sistêmico, para incluir atuação preventiva e

descentralizada,  mas  no  caso  do  Poder  Executivo  federal  seria  desejável  se

houvesse  certa  padronização,  a  partir  de  orientação  normativa  da  CGU.  Nos

demais,  não  podem  deixar  de  observar  as  orientações  constantes  dos

respectivos  Conselhos (CNJ no caso dos Tribunais de  Justiça integrantes  do

Poder Judiciário e CNMP no caso do Ministério Público); as regras emanadas do

Tribunal  de  Contas  a  que  está  jurisdicionado;  as  questões de ordem legal  e

regimental a que está sujeito;  os aspectos estruturais e de recursos, além do

estágio de evolução da gestão e a maturidade em riscos.

O ideal é que a questão seja inserida num projeto mais amplo, que trate da

governança, gestão de riscos e controles internos. De qualquer maneira, há uma

diretriz  central  que  não  pode  ser  desconsiderada,  que  é  a  adoção  de  uma

estrutura  e  de  procedimentos  para  que  os  controles  internos  administrativos

sejam fortalecidos e, ao mesmo tempo, seja assegurada total independência à

função de auditoria interna e correlatas. Neste caso, de acordo com o porte e o

Regimento  Interno,  a  instituição  até  poderá  possuir  dois  órgãos  centrais  de

controle  interno,  sendo  um  de  coordenação  de  monitoramento  do  controle

preventivo e descentralizado,  através de um sistema de controles internos da

gestão,  possivelmente  vinculado  à  área  de  gestão,  e  outro  relacionado  às

atividades de controle a posteriori (terceira linha de defesa). 

Na prática, o que tem se observado é que, ...

... diante da sua vinculação do com o gerenciamento por processos e a gestão
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de  riscos,  para  poder  atuar  com  a  abordagem  comentada  neste  estudo,  o

controle interno vem sendo cada vez mais reconhecido como um instrumento

de suporte estratégico de governança.

 Assim, o órgão central do sistema de controles internos da gestão tende a

ser posicionado na área de gestão, deixando a unidade de Controle Interno ou de

Auditoria  Interna  vinculada  diretamente  ao  gestor  principal,  para  o  exercício

exclusivo das funções que lhe  são precípuas.  Mas isto,  não se  aplicaria  aos

municípios e órgãos dos estados onde o Sistema de Controle Interno, segundo a

legislação local, já insere em seu contexto os controles administrativos exercidos

por todas as unidades da estrutura organizacional.         

O ato de adequação e otimização do Sistema de Controle Interno ou de

institucionalização  de  um  sistema  de  controles  internos  da  gestão  não  pode

deixar de estabelecer as regras fundamentais para que funcione sob o enfoque

preventivo  e  descentralizado,  vinculado  ao  gerenciamento  de  processos  e  à

gestão de riscos.
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5

A INTERAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

OU DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PREVENTIVO

COM O GERENCIAMENTO POR PROCESSOS, 

GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE. 

A  análise  da  relação  entre  esses  temas  ganha  sentido  a  partir  do

entendimento  da  importância  de  que  os  controles  internos  administrativos

(primários, de gestão) sejam considerados como componentes de um sistema

(ou subsistema)  de controles internos da gestão devidamente institucionalizado

ou, se for o caso, o próprio Sistema de Controle Interno (SCI),  quando adequado

para  incluir  a  ação  preventiva  e  descentralizada  do  controle,   conforme

amplamente enfatizado ao longo deste estudo.

A estruturação desses controles com visão sistêmica,  segmentados por

sistemas administrativos e estabelecidos por processos de trabalho, soma-se às

iniciativas de outras frentes que se preocupam em tornar a administração pública

mais  eficiente,  transparente  e  menos  sujeita  a  ações  indesejáveis.  Mas  esta

intenção deve ser institucionalmente demonstrada pelo gestor principal.   

5.1 – A estruturação dos controles por processos de trabalho

Dentro de um processo de trabalho ou processo organizacional, coexistem

dois  tipos  de  atividades:  atividades  de  execução  (ou  de  consecução  ou  de

transformação) e atividades de controle,  que também podemos identificar como

procedimentos  de  controle.  O  foco  da  adequação  ou  institucionalização  do

sistema de controle na forma que estamos comentando está no fortalecimento

das atividades de controle inseridas nas rotinas.  

Segundo  o  Guia  do  Programa  Nacional  de  Gestão Pública  e

Desburocratização  (Gespública),  do  Ministério  do  Planejamento,  Orçamento  e
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Gestão,  os  processos  organizacionais  podem  ser  classificados  em  duas

categorias:  processos  finalísticos,  ligados  à  essência  do  funcionamento  da

organização,  e  os  processos de  apoio,  que  garantem  suporte  aos  processos

finalísticos,  englobando também os  processos  gerenciais  ou  de  informação  e

decisão, mas ambas as categorias devem contemplar adequadas atividades de

controle. 

Para implementar, revisar ou avaliar controles, deve haver um detalhamento

da representação do processo em nível suficiente para permitir a identificação da

sua  finalidade  ou  principais  objetivos,  dos  agentes  e  das  atividades  neles

contidas, para poder serem identificados os riscos relevantes a eles relacionados

e os controles internos que a gestão deve adotar para administrá-los.

O  modelo  de  funcionamento  do  sistema  de  controle  que  estamos

propondo, fundamentado numa visão sistêmica dos controles, é estruturado por

processos organizacionais, onde o conjunto de processos afins, integrantes de

um  macroprocesso,  é  identificado  como um  sistema  administrativo, com  a

definição do respectivo órgão central. Neste caso, a definição ou otimização dos

procedimentos de controle pertinentes é facilitada nas instituições que adotam

metodologias para gerenciamento por processos e a gestão de riscos, mas isso

não é fator impeditivo de tal ação.   

Ao  órgão  central  de  sistema  administrativo  cabe  a  especificação  em

destaque  nos  manuais  (virtuais)  de  rotinas  internas,  dos  procedimentos  de

controle  necessários  para  mitigar  riscos  e/ou  a  elaboração  de  instruções

normativas padronizadas, criadas especificamente para o sistema de controle,

tendo  o  respaldo  para  definir  regras  e  procedimentos  relacionados  ao

fortalecimento dos controles a serem cumpridos, inclusive, por outras unidades

que interagem no processo. 

Fica  descaracterizada,  desta  forma,  qualquer  situação de cogestão por

parte do órgão central do Sistema de Controle Interno ou do sistema de controles
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internos da gestão, o qual também pode ser identificado como Unidade Central

de Harmonização. A este cabe definir um padrão de instrumento normativo, que

pode ser identificado como Instrução Normativa do ... (inserir a sigla do sistema

de controle), estabelecer uma metodologia para a definição dos procedimentos

de  controle  e  prestar  apoio  nesta  tarefa.  Esse  documento  também pode  ser

chamado de Norma de Procedimento de Controle – NPC. Assim, cada órgão

central de sistema administrativo (p.ex.: o Departamento de Gestão de Pessoas

como órgão central do  Sistema de Gestão de Pessoas – SGP), estabelece um

conjunto de instruções normativas contendo regras e procedimentos de controle

a  serem  observados  pela  própria  unidade  e  por  todas  as  demais,  quando

tratarem questões  afetas  ao  assunto  da  norma.  Esse  conjunto  de  instruções

normativas  (ou  de  NPC)  passa  a  compor  o  "Manual  de  Procedimentos  de

Controle" da instituição, para ser acessado por meio físico ou virtual. 

Cabe registro que a divulgação deste manual em espaço próprio no sitio

eletrônico da instituição evidencia um compromisso com os controles internos, o

que pode ser fator inibidor de condutas inapropriadas, tanto no âmbito interno

como por iniciativa do meio externo.   

Se  a  organização  já  está  estruturada  para  a  prática  da  gerência  por

processos,  certamente  já  deve  ter  ocorrido  o  mapeamento  dos  processos,

identificados  os  "pontos  de  controle"  e  especificados  os  respectivos

procedimentos  de controle  em cada rotina.  Não sendo essa a  situação,  este

trabalho  pode  acontecer  em consonância  com a adequação  e  otimização  do

Sistema de Controle Interno ou da implementação de um sistema de controles

internos  da  gestão,  quando  os  aspectos  de  controle  seriam  enfatizados.

Igualmente,  havendo  uma  Política  de  Gestão  de  Riscos  implantada,  o

estabelecimento  dos  controles  deve  tomar  como  base  as  ações  de

gerenciamento  de  riscos,  utilizando-se  dos  produtos  gerados  até  a  fase  de

avaliação dos riscos.  

Independentemente da existência de um manual de rotinas internas, podem e

devem  ser  desenvolvidas  as  instruções  normativas  próprias  do  sistema de
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controle,  aplicáveis  a  cada  sistema  administrativo,  principalmente  para

estabelecer regras e procedimentos a serem cumpridos por outras unidades,

observando  o  padrão  e  as  orientações  estabelecidas  pelo  órgão central  do

sistema.

Neste caso, as instruções normativas precisam detalhar as rotinas, mas

fazer  referência  (se  vincularem)  aos  instrumentos  nos  quais  as  rotinas  são

especificadas  (mapas  de  processos  ou  fluxogramas,  manuais  descritivos  -

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), etc.). Apenas especificam as regras

gerais a serem observadas em relação ao assunto objeto da norma, alertando

para aspectos relevantes de controle e detalhando a forma como o controle deve

ser executado.      

 

Cabe destacar que o trabalho não se restringe à elaboração de um manual

de procedimentos de controle. Este é apenas um dos produtos. Um dos pontos

mais importantes é que, a partir daí, a questão do controle interno passa a ter a

devida ênfase em toda a instituição.

  

Com o controle preventivo instrumentalizado, as ações de controle interno

são, então, complementadas através da constituição de alguns indicadores para

que o órgão central do sistema administrativo possa medir o grau de adesão aos

procedimentos de controle e também possibilitar o acompanhamento, por parte

do  órgão  central  de  controle  interno,  dos  aspectos  mais  relevantes  (legais  -

operacionais - de gestão). A medição do nível de adesão aos procedimentos de

controle é uma forma de monitoramento dos riscos, ação também prevista nas

Políticas de Gestão de Riscos.

No planejamento das atividades relativas à implementação ou otimização

dos procedimentos de controle da gestão é importante que se estabeleça uma

ordem de prioridade para os sistemas administrativos, com base em critérios a

serem estabelecidos, os quais deverão incluir a questão do grau e relevância dos

riscos  associados  às  atividades.  Da  mesma  forma,  para  cada  sistema
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administrativo, deve-se classificar os processos visando estabelecer quais terão

prioridade no levantamento dos riscos,  para definir  (ou redefinir)  os  controles

internos da gestão, com os respectivos prazos.

Dentre  as várias fontes de pesquisa para essa atividade,  o  Método de

Priorização de Processos do então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento

e  Gestão,  pode  ser  um  importante  referencial.  A  partir  de  uma  avaliação

quantitativa e qualitativa, o método possibilita a classificação dos processos de

acordo com o grau de exposição, onde,  se for atribuído o valor 3 como nota

máxima,  os  processos  poderiam ter  a  seguinte  classificação:  E  –Essencial -

Resultado > = a 2,2; R – Relevante - Resultado > = 1,6 e <2,2 e M –Moderado -

Resultado < 1,6.

O referido método considera os seguintes conceitos:

: 

E – Essencial: expressa os processos mais significativos, que deverão ter prioridade

sobre os demais no gerenciamento de riscos; 

R  –  Relevante:  expressa  os  processos  de  grande  importância  ou  que  merecem

destaque, e que deverão ter uma prioridade média sobre os demais no gerenciamento

de riscos; 

M  –  Moderado:  expressa  os  processos  de  menor  importância,  que  deverão  ter

prioridade baixa sobre os demais no gerenciamento de riscos. 

5.2 – A integração entre o sistema de controle e a gestão de riscos.

Mesmo  que  não  se  possa  tratar  como  uma  regra  geral,  há  que  se

reconhecer que ainda existe um considerável índice de ineficiência nos serviços

públicos, onde, muitas vezes, o desperdício e o amadorismo contribuem para o

não atingimento de objetivos. Também é fato que desvios, fraudes e malversação

de  recursos  evidenciam a  vulnerabilidade  da  administração  pública  brasileira.

Muitas vezes seus controles internos são frágeis, inexistentes ou ineficazes para

coibir a diversidade de riscos a que o patrimônio público está sujeito.
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O aspecto positivo é que nos órgãos da estrutura da União, de alguns

estados e em municípios de maior porte, já vêm sendo adotadas ações concretas

para mudar esta realidade, como no caso do Governo do Distrito Federal, que

está bastante avançado em termos de gestão de risco, tendo desenvolvido um

modelo próprio que engloba tanto o COSO como a ISO 31000.

Na realidade, porém, em função de vícios históricos, criou-se o hábito de

gerenciar problemas (“apagar incêndios”) ao invés de investir em procedimentos

para evitá-los ou minimizá-los. Contudo, ...

... a dimensão e relevância dos problemas de toda ordem (sociais, econômicos,

de infraestrutura) com que se depara o gestor público impõe a migração da

lógica da “gestão de problemas” para a sistemática da “gestão de riscos” como

base para o estabelecimento de controles preventivos.

Também é fato de que no setor público, leis, regras, regulamentos, normas

e mecanismos de regulação e controle atuam muito fortemente, o que aumenta a

vulnerabilidade aos riscos legais ou riscos de compliance. Mas não é suficiente

apenas  cumprir  leis  e  regulamentos.  É  imperativo  atingir  os  objetivos  da

instituição e fazê-lo buscando qualidade nos serviços ofertados à população, o

que enseja outros tipos de riscos e de controles.

Neste contexto, um Sistema de Controle Interno com enfoque de atuação

preventiva  ou um sistema de controles  internos  da  gestão tem que partir  do

pressuposto  que a  melhor  forma de prevenção é  atuar  sobre  as  causas das

inconformidades, ilegalidades ou irregularidades, identificando os fatores de risco

como  base  para  o  estabelecimento  dos  controles  internos.  Para  isso,  é

necessário  estabelecer  uma  estrutura  adequada  e  uma  boa  estratégia  de

atuação.

Diante desta interação entre o sistema de controle e a questão dos riscos,

é importante que se procure uma familiarização com as expressões adotadas na

segunda, a começar pelo significado das expressões gestão e gerenciamento de

riscos. Embora empregadas quase como sinônimos, até em função de distorções
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decorrentes de inúmeras traduções de matérias internacionais sobre o assunto,

existe uma sutil diferença entre o significado de cada uma delas.

Consideradas  as  diversas  fontes  consultadas,  que  incluem  normas

técnicas,  artigos acadêmicos e publicações das instituições líderes  no estudo

dessa  disciplina,  é  possível  chegar-se  ao  entendimento  de  que  a  expressão

gestão é mais abrangente e superior. De outro modo, o termo gerenciamento

está  associado  à  atividade  de  gerentes  e  diretores,  sendo  mais  específica,

setorizada e fortemente associada às atividades de controle executivo realizado

por gerências e diretorias. Trata de níveis específicos da organização, tais como

departamentos ou divisões, assim como também é usual no âmbito de projetos.

É, portanto, uma ação específica de setores executivos. 

A gestão de riscos, de acordo com a Norma ISO 31000, é a terminologia

utilizada  para  definir  um conjunto  de  ações  estratégicas,  como  identificação,

administração ,  condução e prevenção dos riscos ligados a uma determinada

organização.  Também é vista como a adoção de um conjunto de  medidas e

políticas em relação a riscos. Essas regras gerais são retratadas na “Política de

Gestão  de  Riscos”  (PGR)  da  Instituição,  que  tem  por  escopo  estabelecer

princípios, diretrizes e responsabilidades para a gestão de riscos.

Assim, o gerenciamento de riscos pode ser entendido como o conjunto

das  ações  adotadas  pelos  gestores para  a  o  cumprimento  da  Política  de

Gestão de Riscos em cada unidade,  atividade,  processo,  projeto  ou  situação

específica.

Do  Guia de Orientação para o Gerenciamento de Riscos, de março de

2013, elaborado pelo então  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão /

Secretaria de Gestão Pública / Departamento de Inovação e Melhoria da Gestão,

extraímos:

O processo de gerenciamento de riscos consiste no conjunto de atividades

inter-relacionadas,  necessárias  para  o  gerenciamento  de  riscos.  O

gerenciamento de riscos consiste na aplicação de princípios e processos para
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identificação e avaliação de riscos, planejamento, implementação e controle

das respostas aos riscos.

Dentre  as  principais  finalidades  do  gerenciamento  de  riscos  está  a  de

fortalecer  as  decisões  em  resposta  aos  riscos,  pois  possibilita  o  rigor  na

identificação e na seleção de alternativas de respostas aos riscos: evitar, mitigar

(reduzir a probabilidade), compartilhar e aceitar os riscos.

Numa conclusão bastante simples, pode-se dizer que a Política de Gestão

de  Riscos  pode  se  tornar  inócua  se  não  houver  um adequado  processo  de

gerenciamento de riscos, mas nada impede de que sejam adotadas as atividades

próprias  do  gerenciamento  de  riscos  mesmo sem a  existência  de  uma  PGR

institucionalizada. 

As normas e a literatura  que tratam desta matéria  recomendam que o

gerenciamento de riscos seja aplicado em todos os níveis e funções pertinentes

da organização, como parte de suas práticas e processos. Considerando que as

atividades de controle estão inseridas nos processos organizacionais e podem

ser otimizadas a partir do gerenciamento de riscos, fica configurado um elo muito

forte  entre  as  duas  funções.  Neste  caso,  o  princípio  de  controle  interno  que

aponta  para  a  necessidade  de  processos  e  procedimentos  documentados

contribui  para a efetiva observância dos controles e,  consequentemente,  para

que os riscos sejam mitigados,

O detalhamento de como exatamente deve ser executado um controle, em

que  momento,  por  quem,  etc.  pode  ser  identificado  como  “procedimento  de

controle”  e  a  eficácia  de  um  procedimento  de  controle  está  diretamente

relacionada  com  a  clara  determinação  do  objetivo  do  controle,  sendo  este

estabelecido a partir da identificação do risco a ser mitigado. 

Reafirma-se  que  é  preciso  superar  a  fase  da  gestão  de  problemas  e

encarar o desafio de buscar a dinâmica da gestão de riscos, pois é dos gestores

a responsabilidade por lidar com os riscos e implantar controles internos. Assim,
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é fundamental que a alta administração defina claramente as responsabilidades

pelos controles. 

O gestor principal e os gestores de todos os níveis devem reconhecer que

a gestão de riscos e estabelecimento de controles é parte integrante de suas

atividades.  No  entanto,  com  exceção  de  órgãos  da  estrutura  da  União,  em

especial no caso dos municípios e órgãos públicos de menor porte, ainda existe

um grande  caminho  a  ser  percorrido  até  que sejam implantadas políticas  de

gestão de riscos (PGR) e que estas estejam realmente sendo aplicadas por meio

de mecanismos de gerenciamento de riscos.

Contudo,  se  a  abordagem em riscos  agrega  valor  ao  controle  interno,

tornando-o mais eficiente, é perfeitamente plausível que se aproveite a estrutura

e os mecanismos institucionalizados do Sistema de Controle Interno com enfoque

preventivo  e  descentralizado  ou  do  sistema  de  controles  internos  da  gestão,

incorporando a esses mecanismos os aspectos positivos da gestão de riscos,

independentemente da existência de PGR devidamente instituída e praticada. 

A gestão  de  riscos  deve  ser  vista  como um meio  para  o  aprimoramento  e

fortalecimento  dos  controles  internos,  assim  como,  o  sistema

institucionalizado de controle, diante da sua integração com as atividades de

gerenciamento de riscos, contribui decisivamente para o integral cumprimento

da Política de Gestão de Riscos. 

Neste sentido, o sistema de controle não substitui e nem é substituído pela

gestão  de  riscos,  que  é  operacionalizada  segundo  a  Política  de  Gestão  de

Riscos da organização, mas deve atuar de forma integrada ao gerenciamento

de riscos.

Com isto, pode-se adotar uma das seguintes abordagens:
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a) Se  a  organização  já  possui  uma  Política  de  Gestão  de  Riscos  sendo

aplicada, o sistema de controle, através de seus agentes, pode se utilizar

dos produtos gerados até a fase de avaliação dos riscos, do processo de

gerenciamento de riscos, trabalhando com os riscos de nível operacional

cujo tratamento definido será o de mitigar. 

Neste caso, os órgãos centrais de sistemas administrativos se concentram

na definição e  especificação  dos procedimentos  de  controle  em instrumentos

normativos,  de  maneira  padronizada  e  com visão  sistêmica,  assim como,  no

monitoramento dos controles (através dos Indicadores de Controle Interno).  A

unidade que atua como órgão central do sistema de controle também procede ao

monitoramento através dos indicadores de nível macro e a avaliação da eficácia

dos controles é efetuada através das atividades de auditoria interna.

A  conexão  entre  as  ações  do  SCI  com  abordagem  preventiva  ou  do

sistema  de  controles  internos  da  gestão  e  as  relacionadas  ao  processo  de

gerenciamento  de riscos ocorre,  portanto,  a  partir  da  fase de tratamento  dos

riscos. Neste ponto, o órgão central do sistema administrativo a que se refere o

processo  de  trabalho  ou  atividade  sob  análise  passa  a  atuar  na  definição,

operacionalização e monitoramento dos controles necessários para garantir que

as respostas aos riscos sejam executadas de forma adequada e oportuna.   

b) Se a cultura de riscos é inexistente ou incipiente, não existe PGR ou esta

não é observada, o Sistema de Controle Interno devidamente adequado

ou sistema de controles internos da gestão, em sua estruturação pode

incorporar a operacionalização de todas as atividades de gerenciamento

de riscos, a partir da fase de identificação dos riscos. 

Portanto, ...

...  a  forma  de  operacionalização  do  sistema  de  controle  está  diretamente

relacionada ao estágio em que se encontra a gestão de riscos na organização.
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Assim,  para  implementar  um  sistema  de  controle  com  abordagem  em

riscos é importante identificar o nível de maturidade em gestão de riscos, o que

pode ser obtido a partir da aplicação de um questionário sobre aspectos básicos,

contendo no mínimo os relacionados ao ambiente de gestão de riscos e aos

riscos em processos.

Na  questão  do  ambiente  deve-se  buscar  uma  ideia  sobre  aspectos

relacionados a liderança, política, estratégias, definição de responsabilidades e

desenvolvimento de pessoas relacionados ao ambiente de gestão de riscos. Já

em relação aos processos, o objetivo é conhecer o estágio em que se encontra o

gerenciamento  de  riscos  sobre  os  processos  de  trabalho.  Essa  avaliação  irá

determinar  o  nível  e  forma  de  integração  entre  o  sistema  de  controle  e  o

gerenciamento de riscos.

A  partir  do  Acórdão  2.467/2013-TCU-Plenário  o  Tribunal  de  Contas  da

União vem adotando um mecanismo de Avaliação da Maturidade em Gestão de

Riscos na Administração  pública Indireta da União; tomando por base alguns

modelos de referência, em especial  o COSO ERM e a Norma ISO 31000, os

quais podem servir de referência aos demais órgãos públicos. O modelo tem por

objetivo definir um indicador de maturidade em gestão de riscos composto por

itens agrupados em quatro dimensões fundamentais de análise. Com a aplicação

dos questionários correspondentes, é possível estimar o nível de maturidade em

cada dimensão e também da organização como um todo, conforme critérios a

seguir:

•  Inicial  (0% a 20%)  -  baixo nível  de formalização; documentação sobre gestão de riscos não

disponível; ausência de comunicação sobre riscos.

• Básico (20,1% a 40%) - gestão de riscos tratada informalmente; ainda não há treinamento e

comunicação sobre riscos.

•  Intermediário (40,1% a 60%)  - há princípios e padrões documentados, e treinamento básico

sobre gestão de riscos.

•  Aprimorado  (60,1%  a  80%)  -  gestão  de  riscos  obedece  aos  princípios  estabelecidos;  é

supervisionada e regularmente aprimorada.
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•  Avançado (80,1% a 100%)  - gestão de riscos otimizada; princípios e processos de gestão de

riscos estão integrados aos processos de gestão da organização.

Quando se vincula o Sistema de Controle Interno ao gerenciamento de

riscos  pressupõe-se  que  os  controles  devem ser  estabelecidos  na  proporção

requerida pelos riscos, para funcionar de maneira contínua, alinhados com as

respostas a riscos que foram definidas. 

Busca-se assegurar a existência de adequados procedimentos de controle para

todas as situações de riscos significativos e a redução de controles que não

têm vinculação a situações de riscos. A ponderação entre controles e riscos

também deve levar em conta a relação custo x benefício, pois não faz sentido

controlar se o custo for superior à consequência do evento. 

Para tal, é pressuposto que os controles sejam estruturados sob uma visão

horizontal,  por  processos  organizacionais,  envolvendo  as  diversas  atividades

desenvolvidas pelos diferentes níveis da organização, conforme foi comentado no

item anterior, e que sejam explicitados em instrumentos normativos padronizados

e oficialmente vinculados a um sistema de controle institucionalizado.

As  orientações  em  relação  a  isso  devem  estar  detalhadas  numa

metodologia para a definição dos procedimentos de controle e sua especificação

nos  manuais  de  rotinas  e  procedimentos  e/ou  elaboração  das  instruções

normativas próprias do sistema de controle. Esta metodologia deverá ser inserida

na  chamada  “norma  das  normas”,  a  qual  também  define  o  padrão  e  outros

detalhes para a elaboração das demais instruções normativas.     

A  metodologia  deve  destacar  a  importância  de  que  estejam claros  os

objetivos da atividade ou processo organizacional a ser analisado, para que, na

avaliação dos seus riscos, não se deixe de identificar aqueles que podem evitar

que tais objetivos sejam atingidos, de forma a se estabelecer procedimentos de

controle para mitigá-los. Obviamente, os objetivos devem ser atingidos com total
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observância às normas legais e regulamentares pertinentes, sendo este também

um aspecto a ser avaliado quanto aos riscos. 

O controle só tem significado e relevância quando é concebido para garantir

o cumprimento de um objetivo, ademais, só faz sentido se houver riscos de que

este objetivo não venha a ser alcançado. No processo de identificação de riscos,

ou seja, de identificação dos eventos que podem impedir ou dificultar o alcance

dos objetivos das atividades, deve-se considerar todas as quatro categorias de

risco do COSO/INTOSAI, mediante uma reflexão sobre o que pode dar errado na

atividade, que possa impactar a: 

• eficiência, eficácia e efetividade operacional (execução ordenada, ética e

econômica das operações); 

•  integridade  e  confiabilidade  das  informações  produzidas  e  sua

disponibilidade  para  a  tomada de  decisões  e  para  o  cumprimento  das

obrigações de accountability; 

•  conformidade  com  leis  e  regulamentos  aplicáveis,  incluindo  normas,

políticas,  programas,  planos  e  procedimentos  de  governo  e  da  própria

instituição; 

•  adequada salvaguarda e  proteção  de  bens,  ativos  e  recursos públicos

contra  desperdício,  perda,  mau uso,  dano utilização  não autorizada ou

apropriação indevida.

A  avaliação  dos  riscos  deve  ser  norteada  por  dois  aspectos:  a

probabilidade,  associada  às  chances  de  um  risco  ocorrer  e  o  impacto,

relacionado com a intensidade ou gravidade das consequências do evento de

risco. Assim, devem ser priorizados os controles para os pontos de controle com

maior nível de risco, possivelmente qualificados como sendo de grau extremo e

alto, apurado segundo a metodologia a ser aplicada na organização.
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No processo de avaliação de riscos devem ser considerados os controles

existentes,  procedendo-se  a  uma  análise  com base  em parâmetros  a  serem

também estabelecidos na metodologia. Deve-se atentar para o fato de que não é

a ausência ou ineficácia de controles que caracteriza uma situação de risco, a

qual é inerente ao processo, independentemente dos controles implementados.

Assim,  controles  inexistentes ou falhos apenas aumentam a probabilidade de

materialização  dos  riscos  já  existentes.  Em  regra,  risco  deve  representar  o

problema e controle a solução.

A integração entre  um Sistema de  Controle  Interno que contemple  atuação

preventiva  e  descentralizada  ou  entre  um sistema de  controles  internos  da

gestão devidamente institucionalizado e a gestão de riscos fica caracterizada

sob  dois  aspectos.  O  primeiro,  de  nível  operacional,  pelo  fato  de  que  o

estabelecimento  de  procedimentos  de  controle  para  mitigar  riscos  ocorre  a

partir dos produtos gerados na fase de avaliação de riscos, do processo de

gerenciamento  de  riscos.  O  outro  aspecto  relaciona-se  à  simetria  quanto  à

estruturação de ambas as frentes. 

No caso das organizações que já instituíram e colocaram em prática uma

Política de Gestão de Riscos, verifica-se uma estrutura que, em geral, contém os

componentes abaixo, obviamente com variações na nomenclatura e adequação

ao  porte  da  organização,  onde  procuramos  demonstrar  a  analogia  com  a

estrutura  adotada  no  modelo  de  funcionamento  do  sistema  de  controle  que

estamos apresentando: 

Estrutura Básica para a Gestão de Riscos Estrutura do SCI preventivo ou do sistema

de controles internos da gestão 

Nível de supervisão: Nível de supervisão:

Comitê  de  Gestão  Estratégica  ou

equivalente

Gestor  Principal  ou  Conselho,  ou  Comitê

(dependendo do porte da instituição) 

Núcleo de Gestão de Riscos * Órgão Central do sistema
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Nível de Execução: Nível de Execução:

Unidades de Gestão de Riscos Órgãos Centrais de Sistemas Administrativos

Unidades executoras de processos Unidades Executoras de Controle Interno

* O Núcleo de Gestão de Riscos em geral fica vinculado à área de gestão estratégica, mas
quando for adotada a opção da incorporação de todo o processo de gerenciamento de
riscos ao âmbito do sistema de controle, é mais adequado que se vincule ao órgão
central deste sistema. 

5.3 – As vinculações entre o compliance e o Sistema de Controle Interno ou

um sistema (subsistema) de controles internos da gestão. 

O compliance vem sendo apontado  como um meio  para  prevenir  toda

espécie  de  irregularidade  provocada  por  má  conduta  ou  descumprimento  de

normas nas empresas e nas organizações públicas,  fato  que,  por  si  só,  já  o

vincula ao controle interno. Mas na administração pública, o tratamento desse

assunto deve considerar as peculiaridades de cada instituição, em especial no

caso de municípios e organizações de menor porte. 

O  ideal  é  procurar  abstrair  dessa  disciplina  os  aspectos  que  poderão

fortalecer o controle interno, sem ter que criar novas demandas significativas, já

que, diferentemente do que ocorre nas empresas, agir em conformidade com a

legislação  já  é  uma  obrigação  implícita  em  qualquer  órgão  público.  E  não

somente  com  as  leis  e  regulamentos  internos  e  externos  que  atingem  suas

atividades especificas e de seus respectivos segmentos, mas também com todas

as normas de órgãos de controle externo, órgãos reguladores de funções, etc.. 

Cada segmento do serviço público deve “estar em compliance”, conhecendo

toda  a  legislação  e  normas  a  que  está  sujeito  e  adotando  medidas  para

assegurar o seu cumprimento.

Além do aspecto da conformidade, o compliance também pressupõe um

comportamento ético e é sabido que, eventualmente, pode haver falta de ética

mesmo numa ação revestida da formalidade legal.  Também pode haver  atos
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aparentemente justificáveis, mas que não possuem autorização legal para serem

executados. Cabe lembrar que na administração pública, além do dever de serem

cumpridos todos os preceitos legais, somente pode ser executado o que a lei

autoriza, ou seja, não se pode gastar dinheiro público apenas de acordo com o

discernimento do gestor dos recursos.

Portanto, “estar em compliance” significa atender a esses dois pilares: agir

em  conformidade  e  com  comportamento  ético,  aspectos  indispensáveis  aos

gestores e servidores que administram recursos destinados ao atendimento das

necessidades  da  população.  No  artigo  “Compliance  é  burocracia?”,  Wagner

Giovanini  advoga que “...  deve-se  fazer o  certo,  independentemente da lei”  e

complementa:  “...é  lícito  esperar  que  se  faça  a  coisa  certa  sempre,

independentemente  do  que  está  na  lei”,  mas  existem diversos  aspectos  que

deixam  as  instituições  vulneráveis,  sendo  praticamente  impossível  eliminar  a

possibilidade de má conduta. Uma forma que contribui para inibi-la é a definição

de adequados procedimentos de controle necessários para mitigar os chamados

riscos  de  compliance,  que  forem  identificados  através  do  gerenciamento  de

riscos, para serem executados em pontos chave dos processos. Ainda assim, os

controles não resolvem totalmente o problema. Pela sua natureza,  estabelecem

nas  pessoas  o  senso  de  cumprimento  de  normas/leis,  mas  a  integridade

realmente demanda outro tipo de cultura, que é: fazer o certo,  porque isso é

certo! Fazer o certo, mesmo que ninguém esteja controlando. 

É  conveniente  que  a  implementação  dos  controles  venha  associada  ao

estabelecimento da cultura da integridade na instituição e de outras medidas

próprias de um Programa de Compliance.

É neste ponto que um Sistema de Controle Interno (SCI) ou um sistema de

controles  internos  da  gestão  devidamente  institucionalizado  pode  prover

importante contribuição, desde que seja estruturado sob um enfoque preventivo e

descentralizado, onde as unidades gestoras de processos tenham a prerrogativa

e  o  dever  de  estabelecer  os  procedimentos  de  controle  atrelados  ao
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gerenciamento de riscos, direcionando maior atenção às atividades que possuem

maiores  riscos  de  conformidade.  A  inserção  desses  controles  nas  rotinas

internas, respaldada pelo sistema, incluindo procedimentos para monitoramento

de  sua  eficácia  (através  de  Indicadores  de  Controle  Interno)  pode  contribuir

decisivamente para a observância das políticas de compliance estabelecidas. 

Além do  fortalecimento  dos  controles  administrativos  (primeira  linha  de

defesa) e do monitoramento desses controles (segunda linha) na forma acima, a

atividade  de  auditoria  interna  (terceira  linha),  igualmente  contribui  para  a

efetivação  do  compliance  na  organização,  mediante  o  apontamento  das

situações que poderiam ver  evitadas ou minimizadas com a adoção de seus

requisitos.

Concluindo, pode-se dizer que, diante das dificuldades e peculiaridades

da administração pública, nem sempre vai haver um Programa de Compliance

formalizado e estruturado,  mas isso  não impede que a  instituição estabeleça

políticas  e  procedimentos  relacionados  com  a  prevenção  de  violações,

respaldando-se no sistema de controle institucionalizado na organização. Neste

caso,  todas  as  políticas,  regras  e  procedimentos  relacionados  ao  compliance

seriam especificados em instrumentos normativos formalmente integrantes desse

sistema, expedidos pelo seu órgão central e aprovados pelo gestor principal.

Neste  contexto  poderiam  ser  baixados  atos  dispondo  sobre  ética  e

conduta, com regras específicas sobre o combate a qualquer forma de suborno,

corrupção  e  propina;  procedimento  de  condutas  quanto  a  recebimento  de

presentes  e  gratificações,  procedimento  de  averiguação  de  ocorrências  e

aplicação de penalidades, etc. 

  Verifica-se, portanto, que existem inúmeros pontos de convergência entre

o compliance e o Sistema de Controle Interno ou o sistema de controles internos

da  gestão  na  administração  pública,  os  quais,  se  bem  direcionados,  podem

contribuir para o fortalecimento de ambas as frentes. 
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6

O SISTEMA (OU SUBSISTEMA) DE CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO

OU O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO PREVENTIVO

E A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA

No contexto deste modelo de funcionamento do controle interno que está

sendo  discutido  neste  estudo,  genericamente  pode-se  entender  a  auditoria

interna como um procedimento de avaliação independente do funcionamento dos

controles  internos,  exercida  com o  fim de  medir  e  avaliar  a  sua  eficiência  e

efetividade. Um elemento de controle que mede e avalia os demais controles,

que sem descaracterizar a ação fiscalizatória também tem caráter de prevenção

contra a repetição das situações constadas. Portanto, tem por objeto principal a

avaliação dos procedimentos de controle da gestão inseridos nos processos de

trabalho dos diversos sistemas administrativos; aferindo sua observância pelos

seus órgãos centrais e pelas respectivas unidades executoras. 

A  auditoria  interna  é  uma  atividade  baseada  na  objetividade,  na

independência funcional e na precisão, que inclui a análise e verificação, junto às

unidades e entidades, dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros,

operacionais e patrimoniais, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade,

economicidade, eficiência e eficácia.

Segundo  a  Estrutura  Internacional  de  Práticas  Profissionais  (IPPF),  a

definição de auditoria interna, que é adotada pelo Instituto dos Auditores Internos

do Brasil – IIA-Brasil, contém os seguintes termos:

A auditoria  interna é uma atividade  independente  e  objetiva  de avaliação

(assurance) e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as

operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus

objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada

para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos,

controle e governança.
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De  acordo  com  a  mesma  fonte,  esta  é  uma  definição  que  procura

transmitir a ideia de que a missão da auditoria interna é a de aumentar e proteger

o valor organizacional, fornecendo avaliação (assurance), assessoria (advisory) e

conhecimento (insight) objetivos baseados em risco.

Esta  evolução  conceitual,  que  insere  no  escopo  da  auditoria  interna  a

função  de  consultoria  ou  assessoria  a  gestores,  extrapola  aquela  visão  mais

conservadora  de  uma  atividade  marcantemente  de  controle  subsequente,  na

forma de fiscalização exercida sobre os atos de gestão, a qual, em muitos órgãos

públicos, passou agora a ser identificada como uma atividade de inspeção.

Independentemente de seu escopo e enfoques de atuação, a atividade de

auditoria  interna  fecha  o  ciclo  do  controle,  por  isso,  é  necessário  que  seja

estruturada e exercida de forma compatível com a forma de funcionamento do

controle interno que foi implementada na instituição. Seu principal produto está

na  apresentação  de  relatórios  com  recomendações  para  que  os  controles

deficientes sejam revisados, de forma a evitar a repetição de inconformidades ou

irregularidades eventualmente apuradas.

Trata-se,  portanto,  de  uma  função  que,  diante  de  sua  relevância,

responsabilidade,  efeitos  decorrentes  e  outros  fatores,  deve  ser  exercida

mediante padrões éticos e técnicos, que assegurem credibilidade aos resultados.

Daí porque sua execução deve ser pautada em normas próprias, expedidas por

organizações que disciplinam estas atividades, e também por normas internas.    

O ganho de qualidade dos controles internos administrativos de caráter

preventivo, estabelecidos para mitigar riscos, viabiliza significativa melhoria na

atuação das unidades que respondem pela função de auditoria interna, pois ficam

menos envolvidas em atividades próprias e típicas de gestão. É outro aspecto

recomendado  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União,  mas  que  se  aplica  às

organizações públicas de qualquer esfera de Governo. Também pode haver uma

otimização  da  atividade  de  auditoria,  com redução  da  carga  de  trabalho  em

auditorias de conformidade e maior direcionamento para auditorias operacionais

e de resultados.
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A forma de estruturação dos controles internos comentada ao longo deste

estudo também corrobora outras orientações do Tribunal de Contas da União,

aplicáveis  ao  âmbito  federal,  no  sentido  de  que  os  controles  internos

administrativos  sejam fortalecidos  e  tratados  com  especificidade,  de  forma  a

prover total independência à função de auditoria interna. 
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7

O SISTEMA DE CONTROLE NO CONTEXTO DAS TRÊS LINHAS DE DEFESA

O modelo das Três Linhas de Defesa é representado por um conjunto de

diretrizes  que  visa  esclarecer  e  organizar  as  responsabilidades  e  papeis  no

gerenciamento  de  riscos  e  controles  internos  de  forma  coordenada  e

participativa, para que as ações ocorram de maneira sistêmica e complementar,

buscando a maximização de resultados.    

Em janeiro  de  2013 o  Instituto  dos Auditores  Internos do  Brasil  –  IIA

Brasil editou a “Declaração de Posicionamento do IIA-Brasil: as Três Linhas de

Defesa  no  Gerenciamento  Eficaz  de  Riscos  e  Controles”  e  publicou  uma

cartilha,  demonstrando  como  funciona  este  modelo  criado  pela  Comunidade

Europeia.

A  vinculação  entre  a  forma  de  funcionamento  do  controle  interno  que

estamos comentando neste trabalho e o modelo das Três Linhas de Defesa fica

caracterizada pelos seguintes aspectos:

Na  primeira  linha:  pelo  fortalecimento  dos  controles  administrativos,  mediante  a

estruturação  dos  controles  com  abordagem  horizontal,  por  processos  de  trabalho

agrupados  por  sistemas  administrativos;  com  expedição  de  uma  norma  definindo

padrões  e  metodologia  para  a  identificação  e  especificação  dos  procedimentos  de

controle em manuais de rotinas e/ou em instruções normativas do sistema de controle,

os quais são estabelecidos a partir de avaliação de riscos.

Na segunda linha: pelo monitoramento da efetividade dos procedimentos de controle a

partir dos Indicadores de Controle Interno, ação de responsabilidade dos órgãos centrais

de sistemas administrativos com acompanhamento pelo órgão central  do sistema de

controle. Tais indicadores podem ser constituídos também para prover suporte à gestão,

indicando situações que requerem correção de rumo. 

Na  terceira  linha:  pela  atividade  de  auditoria  interna  e  correlatas,  exercidas  com

independência.   
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A estruturação da primeira linha foi bem explorada ao longo deste estudo,

motivo  pelo  qual  vamos nos  ater  a  como o  Sistema de  Controle  Interno,  se

adequado para contemplar também os controles preventivos ou um sistema de

controles internos da gestão, poderá agregar valor à segunda linha de defesa. 

A  sugestão  é  institucionalizar  a  prática  da  geração  de  Indicadores  de

Controle  Interno  ou  Indicadores  de  C.I.  em todas  as  atividades,  para  serem

inseridos  no  contexto  da  supervisão  já  exercida  na  organização.  Além  de

possibilitarem o monitoramento da efetividade dos procedimentos de controle e,

assim,  dos  próprios  riscos,  esses  indicadores  podem  ser  estruturados  para

identificar  a  possibilidade  de  os  objetivos  de  uma  atividade  ou  processo  de

trabalho não serem atingidos com eficiência e eficácia.

São  informações  geradas  a  partir  de  registro  de  dados  atinentes  à

execução  de  procedimentos  de  controle  ou  obtidos  de  outras  fontes,

possibilitando  o  acompanhamento  da  evolução  de  quantitativos,  variações  de

índices e outros aspectos.

  Portanto, o processo de acompanhamento sistemático da evolução dos

Indicadores de Controle Interno pode identificar oscilações indicando: 

 redução  do  grau  de  adesão  a  regras  gerais  ou  a  procedimentos  de

controle e, por consequência, aumento da vulnerabilidade ao risco;

 possibilidade  de  os  objetivos  de  um  processo  de  trabalho  não  serem

atingidos com eficiência e eficácia;

 necessidade de ações administrativas para a correção de rumo. 

O  monitoramento  exercido  pelos  órgãos  centrais  de  sistemas

administrativos  destina-se  prioritariamente  à  medição  do grau de  adesão  aos

procedimentos de controle, já o acompanhamento por parte do órgão central do

sistema de controle  pode ser  focado nas questões mais  relevantes  sobre  as

várias óticas (legais, operacionais, de gestão, etc.). 
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Para que se torne efetivo, este instrumento deve ser institucionalizado a

partir  de um ato administrativo, que pode ser o mesmo ato que reestrutura o

Sistema de Controle Interno ou institucionaliza um sistema de controles internos

da  gestão.  Já  as  regras  e  procedimentos  para  a  definição,  estruturação,

operacionalização e monitoramento dos Indicadores de Controle Interno seriam

estabelecidas em instrução normativa do órgão central do sistema de controle. 

Neste estudo, a segregação entre as linhas de defesa ocorre em função

das características das atividades de controle, não tendo, necessariamente, uma

relação direta com estrutura organizacional. Neste sentido, fica bem nítido que a

primeira linha é praticada por todas as unidades da estrutura organizacional no

cumprimento de suas finalidades e a terceira é exercida por aquela que atua

como  órgão  central  do  Sistema  de  Controle  Interno  no  exercício  de  suas

competências para cumprir as finalidades estabelecidas pelos artigos 70 e 74 da

CF.

A “zona cinzenta” fica na segunda linha, cuja execução é compartilhada

pelas unidades que compõem a estrutura organizacional  enquanto exercem o

papel de órgãos centrais de sistemas administrativos e a unidade que atua como

órgão central do sistema de controle, seja um SCI que inclua em seu contexto o

controle preventivo ou um sistema (subsistema)  de controles internos da gestão.

Além  do  monitoramento,  na  segunda  linha  também  estariam  as  funções  de

padronizar  procedimentos,  orientar,  harmonizar  ações  e  supervisionar  as

atividades  dos  órgãos  centrais  de  sistemas  administrativos  no  que  tange  ao

controle  interno,  que  seriam  executadas  pelo  órgão  central  do  sistema  de

controle.  Em  função  disso,  esse  órgão  também  pode  ser  identificado  como

Unidade Central de Harmonização, terminologia adotada nos países integrantes

da União Europeia.
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CONCLUSÃO

Tratamos  de  um  assunto  que  está  evoluindo  muito  rapidamente,  na

medida em que as organizações públicas estão gradativamente se convencendo

da  importância  do  fortalecimento  dos  controles  administrativos  de  forma

associada ao gerenciamento de riscos, o que também trará reflexos positivos na

função de auditoria interna, a qual poderá ser direcionada a outros patamares. 

É matéria  que também vem sendo reconhecida como uma questão de

nível estratégico, onde o controle interno passa a ser visto sob uma ótica que vai

além do aspecto da fiscalização, inclusive relacionando-se a ações previstas no

próprio planejamento estratégico da organização. Assim, tem vinculação direta

com  outras  ações  voltadas  à  busca  da  eficiência  e  modernidade  da

administração, em especial a adoção do gerenciamento por processos e a gestão

de riscos.

Desta forma, a análise deste assunto deve envolver todas as áreas que

possam contribuir para uma adequada avaliação dos benefícios decorrentes de

um Sistema de Controle Interno com a abordagem ora apresentada, ou de um

sistema (ou subsistema) de controles internos da gestão, que e aplicável  nas

situações  referidas  já  na  parte  introdutória  deste  estudo.  Note-se  que  sua

implementação, diante do suporte legal que lhe é pertinente, pode ser motivo de

fortalecimento das demais ações acima comentadas.   

É a clara identificação das motivações que farão com que um sistema de

controle  com  essas  características  seja  incorporado  ao  comportamento  dos

gestores e servidores da instituição, refletindo na formação de uma “cultura de

controle”  ou  “mentalidade  de  controle”.  A  estruturação  dos  controles  por

processos de trabalho (visão horizontal) e uma  postura de atenção a riscos e

controles são a base para a eficácia do sistema.
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Os argumentos que se seguem, os quais sintetizam este trabalho, podem

respaldar  uma  avaliação  mais  aprofundada  desta  matéria  que  está  sendo

apresentada:

a) O Sistema de Controle Interno (SCI) do Poder Executivo da União e dos

estados,  não  se  confunde  com  aquele  que  cada  órgão  público  deles

integrantes,  incluindo  as  empresas  estatais,  individualmente  podem  e

devem instituir. No âmbito destes órgãos, o SCI pode ser adequado para

inserir  em  seu  contexto  também  os  controles  internos  de  caráter

preventivo, exercido por todas as unidades, ou ser institucionalizado um

sistema (ou subsistema) de controles internos da gestão. Esta alternativa

aplica-se também aos tribunais integrantes do Poder Judiciário da União e

respectivos  tribunais  regionais,  bem  como,  aos  demais  órgãos  das

esferas federal e estadual.  

b) Os  arts.  70  e  74  da  CFRB,  59  da  LRF e  disposições  que  tratam da

matéria nas Leis Orgânicas dos Tribunais de Contas, não indicam que a

fiscalização  (...)  será  exercida  por  uma  unidade  ou  órgão de  controle

interno, mas sim, pelo  Sistema de Controle Interno (SCI). Num sentido

amplo,  qualquer  atividade  de  controle,  incluindo  os  controles

administrativos, também identificados como primários ou de gestão, deve

integrar o SCI ou serem estruturadas através de um sistema de controles

internos da gestão em  cada instituição pública, incluindo as empresas

estatais.

c) Nos termos do art. 70, da CFRB, a fiscalização interna extrapola questões

de ordem contábil,  financeira  e orçamentária,  estendendo o controle  a

aspectos operacionais e patrimoniais, inclusive sob a ótica da efetividade,

eficácia,  etc.  Um  adequado  controle  com  esta  abrangência  requer  o

fortalecimento dos controles internos administrativos e sua agregação ao

âmbito de um sistema de controle de maneira institucionalizada é fator

decisivo para que isto se concretize.
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d) O Projeto de  Complementar PLP 295/2016, que tramita na Câmara dos

Deputados, o qual irá alterar a LRF e revogar a Lei 4320/64, no § 1º de

seu art. 65, define que “... é de competência do gestor o controle prévio da

gestão” e o art. 70 indica que cada Poder e órgão da estrutura de governo

deverão  manter  o  seu  próprio  sistema  de  controle  interno.  Dentre  os

objetivos  do  sistema,  os  incisos  desse  artigo  incluem:  otimizar  os

controles, mitigar riscos e aperfeiçoar práticas administrativas, vinculando

automaticamente  ao  sistema  algumas  ações  de  responsabilidade  de

todas as unidades da Instituição.  

e) No tocante às empresas estatais, também os artigos 6º e 9º, inciso I, da

Lei  nº  13.303,  de  30  de  julho  de  2016,  indicam a  obrigatoriedade  de

instituírem um sistema de controle interno com esta visão descentralizada,

conforme também abordamos neste estudo. 

f) Já  o  Decreto  nº  9.203/2017,  atualizado  pelo  Decreto  nº  9.901/2019,

incorpora os controles internos ao âmbito da governança pública e destaca

a necessidade de sua estruturação vinculada à gestão de riscos. 

g) Existem inúmeras e comprovadas vantagens para as instituições públicas

quando, além do controle exercido a posteriori, são claramente definidos e

fortalecidos os controles internos administrativos, de caráter preventivo,

que em geral são estabelecidos para mitigar riscos.

h) A incorporação destes controles ao âmbito de um Sistema, em sua exata

acepção,  incluindo a participação das unidades gestoras no processo de

definição  e  execução  dos  controles,  faz  com  que  passem  do  caráter

informal para o institucionalizado.
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i) Com  esta  visão,  todas  as  unidades  se  tornam,  institucionalmente,

integrantes do sistema, quando do exercício de seus respectivos controles

internos administrativos, sob a coordenação e orientação técnica de uma

unidade que atua como órgão central do sistema, sem que isto caracterize

cogestão. 

j) Esta abordagem estimula uma  cultura ou mentalidade de controle,  a

partir  do  entendimento  de  que  se  trata  de  uma  questão  de

responsabilidade de todos os gestores e servidores e não somente da

unidade constituída para atuar como órgão central do sistema, interferindo

positivamente no ambiente de controle.

k) Isto também viabiliza significativa melhoria na atuação das unidades que

executam a auditoria interna, que ficam definitivamente desincumbidas de

ter que se envolver em atividades próprias e típicas de gestão, ganhando

assim maior independência, conforme orientação de órgãos de controle

externo por ser um pressuposto básico da função.  

l) Pode, também, possibilitar  otimização da própria atividade de auditoria,

com redução da carga de trabalho em auditorias de conformidade e maior

direcionamento para auditorias operacionais e de resultados.

m) A implementação do sistema de controle com essas características nos

órgãos  integrantes  da  administração  pública  se  configura  como  uma

oportunidade para dotá-los não somente de um mecanismo destinado ao

cumprimento  das  exigências  legais  e  regulamentares  inerentes  à

fiscalização interna, mas também de um instrumento de apoio, atrelado às

demais ações estratégicas voltadas ao aumento da eficiência da gestão.

n) Possibilita  agregar  num contexto  único  todas as  funções e ações que

tenham relação com o controle interno e que possam interferir na melhoria

do ambiente de controle. 
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o)  Esta  é  uma  prática  que  tende  a  se  tornar  comum na  administração

pública, tendo em vista que, na qualidade de órgãos jurisdicionados dos

Tribunais  de  Contas,  devem  atender,  também,  às  orientações  destes.

Neste  sentido,  as  Diretrizes  de  Controle  Externo  Atricon  3204/2014,

aprovadas pela Resolução Atricon nº 05/2014, já em seu primeiro tópico

estabelece a obrigatoriedade de “institucionalização e implementação do

Sistema  de  Controle  Interno...”,  apontando  para  uma  forma  de

funcionamento semelhante à que foi ora apresentada. 

p) Diante disso, torna-se conveniente que se aproveite a oportunidade para

disciplinar  a  aplicação dessas orientações no âmbito  da administração

pública, onde já se busque simetria com as diretrizes do controle externo.

q) Destaque-se  que  a  forma  de  funcionamento  do  controle  interno

apresentada neste estudo visa consolidar uma primeira linha de defesa

bem estruturada e fortalecer a segunda linha de defesa, provendo meios

para o monitoramento de riscos e de questões mais relevantes na gestão

pública.

Todos  esses  aspectos  apontam  para  o  objetivo  principal  de  que  as

organizações públicas em geral promovam ações  para poder contar com um

Sistema de Controle Interno ou um sistema (subsistema) de controles internos

da gestão que assegure  a  adequada estruturação e efetivo cumprimento de

procedimentos  de  controle  necessários  para  mitigar  todos  os  riscos

significativos a que estão sujeitas, incluindo os riscos de compliance.

Assim,  esperamos que este  estudo,  de  alguma forma,  possa contribuir

com  ideias  que  se  traduzam  em  aperfeiçoamento  do  controle  interno  na

administração pública brasileira. 

Em 24 de junho de 2020.
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Administração   e  Economia  da  PUC-PR  e  em  cursos  de  Pós-graduação  nas
Universidades Federais  de Santa Catarina  e do Tocantins.  É coautor  de 3 livros  da
Editora  Atlas,  e  autor  do  livro  Sistema  de  Controle  Interno  (SCI)  na  Administração
pública – 3ª edição, Editora Juruá, 2015.

Desenvolveu  um modelo  de funcionamento  do SCI  que foi  retratado em livro
publicado  em  2003,  o  qual  serviu  de  referência  para  vários  Tribunais  de  Contas
estaduais  na  orientação  aos  seus  jurisdicionados  sobre  o  assunto.  Vários  aspectos
desse  modelo  também  foram  considerados  nas  Diretrizes  de  Controle  Externo  da
ATRICON (Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil) em relação ao
controle interno. 

Vem  prestando  colaboração  espontânea  a  várias  organizações  que  prestam
orientação sobre o tema controle interno, inclusive a um Grupo de Trabalho do Conselho
Nacional  do Ministério Público (CNMP),  com apresentação de sugestões,  incluindo a
elaboração de uma proposta de Resolução ou Recomendação do Conselho sobre o
tema.

Tem se dedicado à pesquisa e constante aprimoramento da abordagem e dos
instrumentos associados ao controle interno,  em especial  o gerenciamento de riscos,
disponibilizando o produto de seus estudos em vários meios de divulgação. 
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