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Controle Interno – Estrutura Integrada (2013)



Controle Interno é um processo conduzido pela estrutura de
governança, pela administração e por outros profissionais da
entidade, e desenvolvido para proporcionar segurança
razoável com respeito à realização dos objetivos relacionados
a operações, divulgação e conformidade.

Controle Interno
Definição – COSO 2013



Controles internos da gestão - 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 de que, na consecução da missão da
entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

a) execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;

b) cumprimento das obrigações de accountability;

c) cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; e

d) salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

Controle Interno
Definição - IN MP/CGU Nº 01/2016



Conduzido para atingir objetivos

Processo que consiste em tarefas e atividades contínuas – um meio para um fim, não 
um fim em si mesmo

Realizado por pessoas – não se trata simplesmente de um manual de políticas e 
procedimentos, sistemas e formulários, mas diz respeito a pessoas e às ações que elas 
tomam em cada nível da organização para realizar o controle interno

Capaz de proporcionar segurança razoável – mas não absoluta, para a estrutura de 
governança e a alta administração  de uma entidade

Adaptável à estrutura da entidade – flexível na aplicação, para toda a entidade ou para 
uma subsidiária, divisão, unidade operacional ou processo de negócio em particular

Controle Interno
Premissas



Controle Interno

Controles operacionais (transacionais)

Nível do Controle

Controles em nível de entidade - ELC



Controle Interno

Escopo

Implementação/ 
melhoria da 
atividade de 

controle

Avaliação da 
eficácia dos 

controles



Controle Interno

Atividade de Controle

Implementação/melhoria da atividade de controle

O que pretendo 
assegurar com 
esse controle?



Controles Internos
Atributo do controle

Totalidade 
(Completeness)

Correto (Accuracy)

Validade (Validity)
Acesso Restrito

(Restricted Access)



Controles Internos

Objetivo do controle: assegurar que a TODAS as transações tenham sido 
processadas/registradas

Quantidade de 
pagamentos 

no dia

Quantidade 
de notas 

fiscais do dia
Conciliação

Totalidade (Completeness)



Controles Internos

Objetivo do controle: assegurar que as transações tenham sido 
processadas/registradas corretamente

Correto (Accuracy)

Um servidor 
registra o valor 

do pagamento no 
sistema

Outro servidor 
confirma se o 

valor está correto

Exemplo: 

conferência 
segregada



Controles Internos

Objetivo do controle: assegurar que as transações tenham sido autorizadas por 
quem detém competência

Validade (Validity)

Exemplo: Assinatura de 
documento de contratação de 
empresa de comunicação por 
quem detém a alçada



Controles Internos

Objetivo do controle: assegurar que apenas as pessoas autorizadas tenham 
acesso às informações/locais

Acesso Restrito (Restricted Access)



Controles Internos

Controles operacionais (transacionais)

• Autorização;

• Verificação segregada;

• Conferência;

• Homologação;

• Controle de acesso (lógico e físico);

• Conciliação;

• Segregação de função;

• Etc.

Controle Operacional
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Controles Internos
Avaliação do controle

Desenho Operação

Tipos de avaliação dos controles



Controles Internos
Avaliação do controle

Apura-se a configuração do controle, indicando se 

está apropriado, se é suficiente e se está formalizadoDesenho

→ Há procedimentos de controles?

→ Os controles são adequados?

→ Tais controles estão formalizados?



Controles Internos
Avaliação do controle

Avalia-se se os procedimentos estão sendo 

executados e se existem evidências dessa execuçãoOperação

→ O controle está sendo executado conforme especificado? 

→ Existem evidências dessa execução?



Controles Internos
Avaliação do controle

Observação

Exame

Reexecução

Indagação

C
u

st
o

N
ív

el
 d

e 
co

n
fi

an
ça



Controles para a Integridade

São controles implementados para prevenir ou detectar “eventos relacionados 
a corrupção, fraudes, irregularidades e/ou desvios éticos e de conduta, que 
possa comprometer os valores e padrões preconizados pela Instituição e a 
realização de seus objetivos” 

Esses controles podem abranger atividades relacionadas a aprovações, 
autorizações, reconciliações, conferências, revisões de estimativas, entre outros

Controles Internos
Controle para a Integridade

Conferência
Segregação
de função

Autorização Conciliações Aprovação
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