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RESUMO

Este trabalho qualitativo foi desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas e
consultas a artigos da internet. Buscou-se mostrar as contribuições e bases dos
sistemas de controle nas Instituições, as motivações para as fraudes e corrupção,
bem como as tentativas de prevenção e punições para os fraudadores. A ocorrência
de notícias sobre fraudes e corrupção na Administração Pública gera incertezas
sobre a eficácia e eficiência dos sistemas de controle e as auditorias executadas na
aplicação de recursos públicos, que deveriam prevenir e corrigir atos ilícitos. A
pesquisa evidenciou que as bibliografias lidas canalizam as suas apreciações nos
processos do controle e das auditorias, porém não demonstram a razão pela qual
esses processos não conseguem eliminar as fraudes e a corrupção, fato que se
torna um obstáculo para o entendimento da localização das falhas nos controles.

Palavras-chave: Controle. Fraude. Administração Pública.

ABSTRACT

This qualitative work was developed through bibliographical researches and
consultations to articles on the internet. It sought to show the contributions and bases
of the control systems in the Institutions, the motivations for fraud and corruption, as
well as attempts to prevent and punish fraudsters. The occurrence of news about
fraud and corruption in Public Administration generates uncertainties about the
effectiveness and efficiency of the control systems and the audits executed in the
application of public resources, which should prevent and correct illegal acts. The
research evidenced that the bibliographies read out channel their appreciations in the
processes of control and audits, but they do not demonstrate the reason why these
processes cannot eliminate the frauds and the corruption, fact that becomes an
obstacle to the understanding of the location of the failures Controls.

Keywords: Control. Fraud. Public Administration.
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo busca identificar, por intermédio de pesquisas, quais as
bases dos sistemas de controle e quais os principais motivadores para as fraudes e
corrupção. Além disso, visa a descobrir onde estão as falhas do sistema e as
iniciativas para a sua melhoria, buscando-se elementos que tomam mais eficiente o
combate a esses problemas nocivos à administração e que contribuem para o déficit
das contas públicas.
As entidades, sejam elas públicas ou privadas, buscam dirigir seus esforços
no combate às fraudes, erros e na corrupção nos seus processos, haja vista que
esses eventos trazem prejuízos e desperdícios para a entidade.
Os acontecimentos atuais trazem um cenário de desconfiança em todas as
esferas da Administração Pública. As auditorias buscam a transparência, eficácia e
eficiência dos controles internos e externo, a fim de garantirem a efetividade dos
princípios constitucionais na aplicação dos recursos públicos e êxito no combate
fraudes, erros, corrupção, perdas e desperdícios que prejudicam o desenvolvimento
e crescimento da economia do País.
Considerando o cenário apresentado na administração pública atualmente, é
necessário que as auditorias possuam independência e autonomia para atingir a
eficiência e a eficácia desejada. Nesse sentido, o foco principal deste trabalho é
verificar quais as bases, contribuições, e iniciativas de melhoria dos sistemas de
controle na administração pública.
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2 DESENVOLVIMENTO

Este tópico oferece base para o desenvolvimento da pesquisa proposta, pois
foram efetivadas pesquisas em diferentes literaturas, e também analisadas distintas
visões de autores que tratam sobre os temas pertinentes para o trabalho.

2.1 Sistema de controle

Um sistema é a interligação entre as diversas áreas de uma organização.
Conforme ilustra Silva (2009), um sistema de controle “define as atribuições e
responsabilidades e deve estar interligado a outras áreas, garantindo segurança nos
aspectos formais e materiais dos bens, direitos e obrigações, integrantes do
patrimônio da entidade”. Na visão de Martins apud Paula (1999), o processo de
controle abrange saber da veracidade, comparando-a com a qual deveria existir,
conhecendo de forma imediata as divergências existentes, qual suas origens, sendo
assim devem ser efetivadas ações de correção.
É importante destacar que as organizações estão divididas em planejamento,
organização, desenvolvimento, e controle de processos que são importantes para o
crescimento e a manutenção das empresas no mercado. Mas o tema proposto
limita-se a trabalhar com conceitos de controle, conforme foi exposto brevemente no
parágrafo anterior.

2.1.1 Controle interno no setor privado

Almeida (2003) define controle interno como conjunto de procedimentos,
métodos ou rotinas que visam proteger ativos, produzir dados contábeis confiáveis e
ajudar a administração na conduta dos negócios, sendo esses controles
administrativos e contábeis. O autor complementa destacando alguns exemplos de
controles que existentes nas organizações, que são; os sistemas de conferência, a
aprovação, a autorização, a segregação de funções, os controles físicos de ativos, a
auditoria interna, o controle de qualidade, o treinamento de pessoal, a análise entre
valores orçados e os incorridos.
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Todavia, as existências apenas dos sistemas não tornam o objeto do controle
eficiente e eficaz, porquanto existem outras variáveis importantes para obtenção do
resultado satisfatório. Assim, é possível considerar que uma ação humana
responsável com a função desempenhada é fator relevante para que os objetivos
sejam alcançados; Almeida (1996) afirma que a administração é responsável pelo
estabelecimento do sistema de controle, por verificar se está sendo seguido pelos
funcionários, e por suas possíveis modificações.
Um fator que se torna indispensável ao controle é o princípio do custo
benefício, onde o custo do controle não pode ser maior que o seu benefício, ou seja,
os controles mais onerosos devem incidir sobre as transações mais relevantes.

Almeida (2003) exemplifica no quadro 1 que está exposto a seguir, a relação
entre custo e benefício existentes:

Quadro 1- custo x benefício
Valor

Procedimento

Até 1 salário mínimo

Não necessita licitação

De 2 a 10 salário mínimos

Licitação por telefone com no mínimo dois fornecedores

Acima de 11 salários

Licitação por meio de formulário com no mínimo três
fornecedores

Fonte: (ALMEIDA, 2003, p. 70)

Um sistema de controle deve constatar não somente as fraudes existentes,
mas também os erros, que são atos não intencionais que ocorrem. Attie (1998)
define esses erros como:
1. De interpretação como, por exemplo, a aplicação errônea de princípios
contábeis geralmente aceitos na contabilização de transações;
2. De omissão por não ocorrer a aplicação dos procedimentos prescritos nas
normas em vigor;
3. Decorrente da má aplicação de uma norma ou procedimento.
O controle interno deve sempre se preocupar com valores relevantes, que
podem de alguma forma levar a administração a cometer erros de interpretação e
tomar decisões erradas que podem prejudicar a empresa.
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2.1.2 Controle Interno no Setor Público
A Administração Pública1 em sua estrutura político administrativa, nas esferas
da União, Estados e Município é composta por órgão da Administração Direta e
Indireta. A administração Direta em nível de União, por exemplo, engloba a
Presidência e Vice-presidência da República, suas Secretarias e Ministérios e
demais órgão ligados diretamente ao governo. A estrutura organizativa da
Administração Pública também é observável no âmbito Estadual e Municipal, e seus
serviços pertinentes No que tange à Administração indireta, enquadram-se as
atividades de interesse público deslocadas do Estado para entidade criada, sendo
composta por pessoas de direito público e privado, como as Autarquias, Empresas
Públicas, Sociedades de Economia Mista e Fundações. (PETER; MACHADO, 2003).
Antes do advento da Constituição de 1988, a fiscalização sobre o patrimônio
público era efetivada apenas sob a forma financeira e orçamentária. Com a nova
Constituição, houve uma mudança (art. 70) que adicionou a fiscalização contábil,
operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta e Indireta,
estabelecendo a verificação dos recursos públicos quanto á legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas. Este artigo em
parágrafo único também dispõe sobre quem deve prestar contas:
Segundo o artigo 70 da Constituição Federal (BRASIL,1988, p. 56)
Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária.

O aumento de trabalho citado acima e a falta de conhecimento das equipes
facilitaram a ocorrência de fraudes e corrupção, como explica Cruz (1997). As
pequenas equipes, o reduzido número de horas disponíveis, os débeis meios de
trabalho que lhes são oferecidos facilitam a fraude e o abuso de poder pelas
autoridades, quem tem o poder de comando é quem mais está apto a provocar
fraude.
1

Administração Pública é o conjunto que envolve os três poderes da União, Estados e Municípios,
norteados pelos princípios constitucionais da MORALIDADE, PUBLICIDADE, LEGALIDADE,
IMPESSOALIDADE e EFICIÊNCIA. (ART. 37 CF/88).
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O patrimônio público não pertence a um grupo de autoridades, é propriedade
coletiva, e deve ser vigiada por todos, carece que se exerça uma auditoria de forma
aberta, participativa e comprometida com o setor contábil, o saber cientifico e
aprovado nas áreas envolvidas. (CRUZ, 1997).
A Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 16.1 (CFC,
2008, p. 9) conceitua patrimônio público como:
Conjunto de bens e direitos, tangíveis ou intangíveis, onerados ou não,
adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas
entidades do setor público, que seja portador ou representante um fluxo de
benefícios, presente ou futuro, inerente à prestação de serviços públicos ou
à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações.

Os órgãos de controle foram criados para desenvolver os trabalhos
determinados pela legislação de forma sistemática, e executar as determinações
constitucionais. No âmbito Federal destacam-se o Tribunal de Contas da União
(TCU), como órgão técnico de apoio ao Congresso Nacional no Controle Externo e a
Secretaria Federal de Controle Interno, vinculada a Controladoria Geral da União.
Os sistemas de controle interno deverão ser integrados nos três poderes,
poder Legislativo, Executivo2 e Judiciário, para que ocorra uma melhor geração de
informações pelo Governo, deve ter elaboração de relatório de execução
orçamentária disciplinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
A Administração Pública em seus processos é regida por princípios, normas e
pressupostos, devido a delimitação do tema não serão detalhadas todas as normas,
mas para o desenvolvimento e melhor entendimento, serão conceituados os
princípios do controle interno, que são a base do controle.
Para Lima e Castro (2003) os princípios do controle interno são:

2

Chama-se Poder Executivo as instituições políticas encarregadas de governar, ou seja, de executar
na prática as tarefas concretas atribuídas ao Estado como, defesa nacional, serviços de educação,
saúde, segurança pública, cobrança e arrecadação de impostos, entre outras. Nos países
presidencialistas o Poder Executivo é representado pelo Presidente da República. Nos países
parlamentaristas muitas vezes não há uma distinção entre Poder Executivo e Poder Legislativo, uma
vez que, o Primeiro-Ministro governa em conjunto com o Parlamento.
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Quadro 2 - princípios do controle interno
Relação custo benefício: o custo do controle não deve exceder os benefícios por ele
proporcionados;
Qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários: é necessário que que haja
política de pessoal que faça treinamento e seleção de forma criteriosa e sistematizada, buscando
menores custos e maior rendimento, a rotatividade visa reduzir e eliminar fraudes e que os
funcionários possam gozar freias regularmente;
Delegação de poderes e determinação de responsabilidades: indicada com precisão a
autoridade delegante, a delegada e o objeto da delegação;
Segregação de funções: separação entre as funções de autorização e aprovação de operações,
execução, controle e contabilização;
Instruções devidamente formalizadas: os procedimentos devem ser disciplinados e formalizados
por meio de instrumentos eficazes, de forma clara, objetiva e legitima;
Controle sobre as transações: acompanhamento dos fatos contábeis, financeiros e operacionais,
relacionando-os com a finalidade do órgão/entidade; e
Aderência ás diretrizes e normas legais: os sistemas devem assegurar a observância ás
diretrizes, aos planos, ás normas, aos regulamentos e aos procedimentos administrativos internos.
Fonte: (LIMA; CASTRO, 2003, p. 66) adaptado pela Autora

Almeida (1996) elenca alguns fatores que limitam o controle interno, e que
podem tornar os controles ineficientes, ao passo que essas ações acabam
dificultando o correto andamento dos processos dentro do sistema, são esses
elementos:
 Trama entre funcionários na apropriação de bens da entidade;
 Falta de adequação dos colaboradores com relação as normas internas;
 Negligência dos funcionários nas suas tarefas diárias.
Considerando o que foi expresso neste tópico é possível identificar a
existência de distintos órgãos que são responsáveis por efetivar o controle da
administração direta e indireta do país, sendo que alguns princípios e normas devem
ser seguidos para que ocorra a transparência no processo. E os cidadãos possuem
legitimidade para participar dos processos públicos nas distintas esferas da
administração pública.

2.2 Controle Externo

O controle externo é executado por meio da tomada e prestação de contas
feita pelo executivo ao poder legislativo, que é o Órgão com competência para
realizar este tipo de Controle, sendo realizado mediante auditorias técnicas
realizadas pelos Tribunais de Contas, conforme descrito pela Constituição Federal.
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As Normas de Auditoria Governamental (NAGS) estabelecem um padrão
nacional de atuação para as equipes de trabalho de cada Tribunal de Contas (TC),
fornecem subsídios para determinar as práticas e procedimentos usuais para a
execução da auditoria e na elaboração dos relatórios.
A NAGS 1104 (TC, 2010, p. 9) define como controle externo:

Nos termos da Constituição Federal, é o controle exercido pelo Poder
Legislativo como auxilio técnico dos Tribunais de Contas, sobre as
atividades orçamentária, contábil, financeira, econômica, operacional e
patrimonial dos Poderes Executivo Judiciário, do próprio Poder Legislativo e
do Ministério Público, e de suas entidades da administração direta e
indireta, incluídas as fundações e as sociedades instituídas e mantidas pelo
Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência,
eficácia, efetividade e equidade dos atos praticados pelos administradores e
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos.

Lima e Castro (2003) descrevem que o Tribunal de Contas recebe
periodicamente uma parte da documentação contábil e outros demonstrativos
relativos as unidades sujeita a sua jurisdição, que são apreciados sob a forma de
prestação de contas, estas contas são analisadas sob os aspectos da legalidade,
legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Contudo, esse controle é tido
como a posteriori.
Ao Congresso Nacional é atribuída a monitoria e aplicação dos recursos do
orçamento, sendo que deve ter um conhecimento da realidade das contas públicas.
A fiscalização e o controle dos gastos também são de responsabilidade do
Congresso. Como já dito anteriormente, o controle externo é exercido pelo Poder
Legislativo3, com o auxílio do Tribunal de Contas.
As competências constitucionais do TCU serão destacadas no quadro 3, que
está exposto abaixo.

3

O Poder Legislativo é composto pelo Congresso Nacional, que se compõe:
Da Câmara dos Deputados: é composta por representantes do povo, eleitos pelo sistema
proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. São 513 Deputados Federais,
com mandato de quatro anos. Para o Senado Federal: cada estado e o Distrito Federal elegem três
Senadores, com mandato de oito anos.
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Quadro 3- Competências constitucionais do TCU
Competências Constitucionais

Fundamentos

Apreciar as contas anuais do Presidente da República

Art. 71, I

Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros
bens e valores públicos
Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal e de concessões de
aposentadorias, reformas e pensões civis e militares
Realizar inspeções e auditorias por iniciativa própria ou por solicitação do
Congresso Nacional

Art.
33§2°
art.71, II
Art. 71, III

Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais
Fiscalizar a aplicação de recursos da união, repassados a Estados, ao Distrito
Federal e Municípios

Art. 71, V
Art. 71, VI

Prestar informações ao Congresso Nacional sobre fiscalizações realizadas

Art. 71 VII

Aplicar sanções e determinar a correção de ilegalidades e irregularidades em
atos e contratos

Art. 71, VIII a XI

Fiscalizar as aplicações de subvenção e renúncia de receitas

Art. 70

Emitir pronunciamento conclusivo, por solicitação da Comissão Mista
Permanente de Senadores e Deputados, sobre despesas não autorizadas

Art. 72, § 1º

Apurar denúncias apresentadas por qualquer cidadão, partido político,
associação ou sindicato sobre irregularidades ou ilegalidades

Art. 74, § 2º

e

Art. 71. IV

Fonte: (PETER; MACHADO, 2003, p. 62)

Para Cruz (1997) “ainda os Tribunais de Contas não possuem todo o poder
de julgamento que deveriam possuir, pois, ao apurarem a irregularidade, deveriam,
também, estabelecer punições”, o autor afirma que na atualidade o exercício da
Auditoria Governamental encontra sérias barreiras à eficácia, o que não invalida a
necessidade de conhecer o assunto, pois, os defeitos de um sistema político e social
não devem atingir o dever de consciência do profissional que prática sua tarefa.
Segundo Lima e Castro (2003) no processo de julgamento das contas elas
são definidas como:
 Regulares: quando a prestação de contas expressa de forma clara e
objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis;
 Irregulares ou com ressalva: quando há faltas de natureza formal que não
resultem danos ao erário e quando ocorre omissão, pratica de ato ilegal, ilegítimo,
antieconômico, danos ao fisco decorrentes da ilegitimidade de atos da gestão, de
desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos e ainda reincidência no
descumprimento de determinações do Tribunal, essas contas são passiveis de
penalidades pelo tribunal de contas e também de sansões administrativas ou penais,
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os responsáveis ainda podem ficar inelegíveis por cinco anos conforme legislação
eleitoral;
 Iliquidáveis: contas que se apresentam materialmente sem a possibilidade
de julgar o mérito.
A probidade da Administração, o cumprimento da lei de orçamento, guarda e
legal emprego dos dinheiros públicos são o propósito do controle da execução
orçamentária feita pelo Poder Legislativo, os processos de prestação e tomadas de
contas, a comunicação de irregularidades verificadas no controle interno, a
disponibilização das informações aos Tribunais de Contas fazem a integração entre
o Controle Interno e Externo. (PETER; MACHADO, 2003).

2.3 Referencial de combate à fraude e corrupção

A preocupação as descobertas de fraudes e corrupção nos órgãos da
Administração Pública e nos serviços prestados à população fez com que o TCU
elaborasse o Referencial de Combate a Fraudes e Corrupção, aplicado aos órgãos
da Administração Pública.

Este referencial foi produzido para uso de todos os

servidores das organizações, desde o recém-empossado até a alta administração,
cabendo à auditoria interna um importante papel nesse enfrentamento, já que muitas
das práticas apresentadas são exclusivas da auditoria interna ou contam com a sua
participação.
Existem alguns conceitos importantes para um melhor entendimento e
reconhecimento de atos ilícitos existentes, os mesmos serão expostos no referencial
e estarão explícitos nas próximas linhas. (TCU, 2017).
 Erros estão relacionados a atos não intencionais, involuntários causados
por omissões, desconhecimento, desatenção ou até por alguma má interpretação de
fatos, no erro não há culpa, já que não tem intenção de causar danos.
 Fraude é dolosa, é ato intencional e deseja beneficiar ao fraudador ou
terceiros envolvidos. Na fraude as adulterações de documentos e registros contábeis
podem ocorrer por uma pessoa ou em conluio com outras.
 Corrupção é o ato ou efeito de corromper alguém ou algo para obter
vantagens em relação aos demais, por meios ilegais ou ilícitos, também pode ser
entendida como suborno.

É considerada crime grave em alguns países e está
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relacionada a baixa instrução política de uma sociedade. Pode estar presente nos
poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, no entanto, não existe apenas na
política, está presente nas relações sociais humanas em geral, como trabalho. O
TCU (2017) mostra também outro conceito é o da corrupção sistêmica concretizado
quando a corrupção é estimulada pelo sistema por sua ineficiência, falta de rigor e
excesso de informalidade (burocracia).
Importante destacar também que os agentes da corrupção são os autores dos
atos: o corruptor aquele que propõe ação ilegal em benefício próprio, de amigos ou
familiares, mesmo sabendo que está infringindo a lei, o corrompido é aquele que
aceita fazer uma ação ilegal em troca de dinheiro, presentes ou outros serviços que
o beneficiem, o conivente é o indivíduo que sabe do ato de corrupção, mas não faz
algo para evita-lo e assim favorece o corruptor e o corrompido, o irresponsável é
subordinado ao corrompido ou ao corruptor e executa ações ilegais por ordens de
seus superiores, sem saber que são atos ilegais.
Todos os agentes envolvidos devem responder pelos atos ilícitos praticados.
Mas considerando que há um referencial que aponta os atos de ilicitudes e como
ocorre a corrupção, deve-se analisar outras vertentes que estimulam o processo de
corrupção no Brasil.
Destaca-se que a corrupção tem duas variáveis: a Ativa, que é quando um
indivíduo oferece dinheiro á funcionário público em troca de benefícios próprios ou
de terceiros; e a passiva, que é quando um agente público pede dinheiro para
alguém, em troca de facilitações para o cidadão.
O Referencial de combate à corrupção indica condutas do gênero corrupção:
tráfico de influência, corrupção eleitoral, crimes de lei de licitação, condescendência
criminosa, improbidade administrativa, corrupção ativa e passiva, facilitação de
contrabando, peculato, prevaricação, violação do sigilo funcional, entre outros.

2.3.1 Motivadores para a ocorrência de fraudes e corrupção

Segundo o TCU (2017) a pressão é o que motiva o crime em primeiro lugar,
esta pode ter origem em algum problema financeiro do indivíduo. A oportunidade
refere-se a fraqueza do sistema, na qual o servidor tem o poder e habilidade para
explorar uma situação que faz a fraude possível, o indivíduo deve enxergar uma
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forma de usar e abusar de sua posição de confiança, para resolver seu problema
financeiro com a percepção de baixo risco de ser pego, a oportunidade é criada por
controles ineficazes e governança falha, quanto maior fora percepção da
oportunidade, maior a probabilidade da fraude ocorrer. Antes de infringir o indivíduo
formula algum tipo de racionalização, moralmente aceitável antes de se envolver em
comportamento antiético, estes se veem como pessoas honestas que são pegas em
más circunstancias.
Gomes e Salas (1997) ilustram que as pessoas em seu comportamento
organizacional percebem que podem influenciar nas atividades realizadas e nos
resultados, esse pode ser um fator negativo ou motivacional, para ele os sistemas
de controle influenciam e sofrem a influência das pessoas e o comportamento
individual não depende apenas do desenho formal e técnico do sistema, mas
também das características pessoais e organizacionais; afirma também os objetivos
globais e individuais podem se conflitantes e que o controle comportamental poder
alcançado pela motivação.
A imprevisibilidade do ser humano também pode ser mais um fator que
prejudica a eficiência dos controles, para Florentino apud Silva (2017) as
características inerentes do homem são: a fadiga mental ou física; aptidão para a
desorganização e a tendência a fazer variar os resultados em proveito próprio.
O TCU (2017) define que o benefício dos controles anticorrupção e antifraude
deve ser maior que o seu custo, o resultado desses procedimentos deve ser
entregue ao cidadão no menor tempo e custo possíveis. Sendo que a prevenção é
mais barata que as medidas corretivas, uma forma de prevenção é a gestão da
ética. Alguns controles preventivos são:
 Estabelecer política e práticas de gestão de RH;
 Gestão de risco de fraude e corrupção e seu monitoramento;
 Sistema de governança;
 Realizar comunicações eficazes;
 Função e treinamento antifraude e anticorrupção;
 Estabelecer política e planos antifraude e anticorrupção;
 Estabelecer política e práticas de gestão de relacionamento entre
entidades e pessoas.
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Devido à extensão do Referencial, mostra-se um resumo das fases a que este
se refere como importantes para a eficiência e eficácia do combate à fraude e
corrupção, nota-se que o controle interno é a peça chave para o sucesso da
metodologia praticada neste documento. Alguns mecanismos de detecção são:
 Documentar as técnicas de detecção de fraude e corrupção;
 Ampliar os canais de denúncia;
 Garantir o sigilo e gerenciamento dessas denúncias;
 Avaliar a política, o plano, a gestão de risco e os controles internos da
instituição;
 Avaliar a cultura e gestão da ética, planejar e realizar auditorias e
investigações;
 Estabelecer uma sistemática de divulgação que tratam de fraude e
corrupção.
 Mecanismos de investigação:
 Desenvolver plano de resposta à fraude e corrupção e plano de
investigação;
 Realizar avaliação inicial do incidente;
 Estabelecer equipe de investigação;
 Estabelecer parcerias com outras organizações;
 Estabelecer a confidencialidade da investigação;
 Investigar e responder a atos de fraude e corrupção;
 Realizar entrevistas eficazes e examinar documentos;
 Revisar controles internos após a ocorrência de fraude e corrupção.
Os gestores devem ao longo da execução das práticas observar se os ajustes
nas práticas do controle interno foram realizados, caso o gestor deter a competência
para esses ajustes deve fazê-lo imediatamente, se não deverá encaminhar a quem
tem essa competência, o que mais importa é que assim que identificada uma falha
na prática ou no controle interno, essa seja sanada antes de ser explorada pelo
fraudador ou corrupto. (TCU, 2017).
Segundo Cruz (1997, p. 16):
A corrupção transformou-se em verdadeira instituição, praticada de forma
as vezes acintosa, agravada com a impunidade que, se implantou no Brasil,
ou, da “falsa punição”, só atingindo vítimas de menor poder e até menos
envolvidas nos frutos das fraudes.
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Pesquisa KPMG apud Castro (2011) intitulada a fraude no Brasil, demonstra
os principais caminhos que podem levar a identificar as fraudes no Serviço Público
Brasileiro, onde 7% das fraudes decorrem de má conduta, 13% de supressão de
controles pelos dirigentes ,17% de particularidades na atividade estatal e 63% de
insuficiência de controle interno. Ainda segundo a pesquisa a descoberta da fraude é
efetuada em 51% dos casos pelo controle interno do próprio setor e 26% pelas
auditorias externas.

2.4 Auditoria

A Auditoria surgiu da necessidade de evolução das empresas, que no início
eram fechadas e familiares. Com a expansão do capitalismo, do mercado e da
concorrência houve a ampliação das instalações fabris e administrativas. Começa
um processo de desenvolvimento tecnológico e aprimoramento dos processos de
controle e procedimentos internos. A auditoria é vista como instrumento de controle
administrativo. (ALMEIDA, 2003).
Não é fácil entender conceito de auditoria, porque a sua definição necessita
de palavras técnicas, mas é suficiente dizer que a auditoria se preocupa com a
verificação de elementos contábeis e em definir a exatidão e a fidelidade das
demonstrações e relatórios contábeis. (MAUTZ apud SILVA, 2009).
O administrador dificilmente conseguirá supervisionar todas as atividades da
empresa pessoalmente, em razão disso surge a necessidade de um sistema de
controle e de alguém que confirme a fidelidade e a veracidade das informações
obtidas por esse sistema, que serão usadas em auxilio para a tomada de decisão
dos administradores, as auditorias podem ser internas ou externas.

2.5 Auditoria governamental

Para um melhor controle dos sistemas interno, é necessário que sejam feitas
as auditorias internas que tem como objetivo verificar se as normas de controle
aplicáveis estão sendo cumpridas por seus responsáveis.
Cruz (1997) faz uma crítica relevante sobre a falta de interesse no
ensinamento sobre a auditoria governamental. Considera que a maioria dos cursos
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de graduação e pós dos cursos de contábeis têm seus ensinamentos voltados para
o setor privado, onde concentram-se a maioria das empresas, sendo que esse fator
tem influenciado e ditado um limite de entendimento do que seja uma auditoria
voltada ao setor governamental.
Há uma diferença entre as auditorias dos setores público e privado, pois para
o setor público deve-se também considerar os princípios da Administração Pública,
prevenindo e corrigindo atos e fatos ilícitos, enfatizando a busca pela eficiência na
aplicação de recursos públicos e os benefícios sociais para a população Como
ilustra Lima e Castro (2003), a auditoria no setor público é um conjunto de técnicas
que visa avaliar a gestão pública pelos processos e resultados gerenciais e a
aplicação de recursos públicos por entidades de direito público e privado, através do
confronto entre um fato encontrado e um determinado critério técnico, operacional
ou legal.
De acordo com a instrução normativa n°1/2001, da Secretaria Federal de
Controle, a auditoria governamental tem por objetivo, garantir resultados
operacionais da coisa pública, comprovando a legalidade e legitimidade dos atos e
fatos administrativos, avaliando os resultados alcançados sob os aspectos da
eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial,
operacional, contábil das unidades e entidades da administração pública.
A auditoria governamental deveria ser balizadora para as demais, contando
com eficiência e eficácia em termos de controle. Como enfatiza Cruz (1997), a
auditoria governamental deve buscar aproximar-se ao máximo a um entendimento
amplo na classe contábil em geral, apresentando-se como dominável por todos os
que exercitam ou procuram exercitar a sua cidadania.
Além da observância dos princípios, deve-se cumprir etapas na auditoria
segundo Cruz (1997) essas etapas são:
A fiscalizadora que certifica a adequação dos controles internos e aponta as
irregularidade, truques e fraudes detectados. Verifica as transações sob a ótica
financeira e patrimonial, e os registros delas decorrentes.
A de gestão, que identifica desvios relevantes e aponta atividades e
departamentos fora do padrão de desempenho esperado, vigia a produção e a
produtividade e avalia os resultados alcançados diante de objetivos e metas fixados.
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A auditoria operacional controla as transações sob a ótica da economicidade,
eficiência, eficácia com suas causa e efeitos. Certifica a efetividade e oportunidade
dos controles internos apontando soluções alternativas para melhoria do
desempenho operacional, busca um efetivo acompanhamento do cumprimento do
programa, passando a ser identificada como auditoria de macro alcance.
Cruz (1997) afirma que a economicidade é produzir mais, utilizando os
mesmos recursos e mantendo ou melhorando os níveis de qualidade, a efetividade
constata a existência do objeto ou processo em referência. Eficiência é fazer bem
determinada coisa, enquanto a eficácia consiste em fazer a coisa certa diante do
objetivo previsto.
Duas vertentes são apresentadas para as auditorias governamentais, para
Peter e Machado (2003) a auditoria tributaria/fiscal que é realizada sobre o
patrimônio privado com finalidade de corrigir atitudes nas áreas de impostos, taxas e
contribuições; e a auditoria de gestão que visa ao controle da gestão do Estado,
observando, além dos princípios contábeis, aqueles que norteiam a Administração
Pública

que

são

a

moralidade,

publicidade,

impessoalidade,

publicidade,

impessoalidade, economicidade e eficiência.
Existe um ambiente onde a auditoria atua de forma sistêmica levando em
consideração todos os componentes. Para Peter e Machado (2003), o macro
ambiente da auditoria governamental compreende: pessoas que ordenam as
despesas, arrecadam recursos, dirigem entidades, são responsáveis pela guarda de
bens e valores; recursos financeiros, humanos, materiais e tecnológicos; sistemas
orçamentários, contábeis, patrimoniais, financeiro, legais e pessoais; organizações
que englobam a administração direta e indireta; os órgãos de controle que são a
secretaria Federal de Controle Interno, o Tribunal de Contas da União, dos Estados
e Municípios, os auditores Independentes, as Unidades de Auditoria das Entidades
da Administração Indireta; e por fim os clientes: governo e sociedade.
O controle interno é exercido pela Secretaria Federal de Controle Interno
(SFC), no âmbito do Poder Executivo, órgão da Casa Civil da Presidência da
República, sendo a Controladoria Geral da União seu órgão central. Entre as
competências do SFC estão:
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 Propor a Controladoria Geral da União a normatização, sistematização, e
padronização dos procedimentos operacionais das unidades integradas do sistema
de controle interno do Poder Executivo Federal;
 Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Plurianual e na
Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como a execução dos orçamentos da União;
entre outros. (PETER; MACHADO, 2003).
Quando há o conhecimento das irregularidades seja decorrente do próprio
trabalho ou de denúncias, o auditor este tem obrigação de reportar ao órgão central
de Controle Interno e ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.

2.6 Risco de auditoria

Risco de auditoria é a probabilidade que o auditor tem de emitir opinião ou
comentário inadequado sobre as demonstrações por ele revisadas, quando estas
incorrerem em erros relevantes. É também a possibilidade de não detectar nos
exames alguma fraude ou erro existente, sendo que esse risco pode ocorrer por
deficiência no controle interno.
Para Attie (1998), tais riscos são avaliados na fase de planejamento da
auditoria, ponderando a relevância em nível geral e especifico. Em nível geral,
consideram-se as demonstrações contábeis, os negócios, a qualidade da
administração, avaliação dos sistemas contábeis, de controles internos e a situação
econômica e financeira da entidade; já no nível específico relativo ao saldo das
contas ou natureza e volume das transações.
Portanto, tendo em vista o objeto aqui estudo, é necessário que o estudo
sobre os riscos seja continuamente melhorado, a fim de garantir auditorias mais
efetivas e, por consequência, melhor controle dos gatos públicos.
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3 CONCLUSÃO
Ao longo do processo de pesquisa foi possível notar que a temática do
controle interno e as auditorias são abordados com foco nos processos. Porém, foi
detectada uma deficiência no estudo das possíveis falhas. As bases dos sistemas de
controle e das auditorias estão firmadas nos artigos constitucionais e também em
normas e procedimento da administração pública e da contabilidade.
Observou-se o esforço das entidades em utilizar

os sistemas de

monitoramento para minimizar os prejuízos causados pelas fraudes e corrupção
dentro dos órgãos públicos, é dada ênfase significativa aos controles, o que justifica
dizer que estes são de grande importância e que sua inexistência tornaria os
processos mais onerosos e ineficazes. No entanto, ainda parece que não se
conseguiu alcançar um patamar aceitável de eficiência.
Nota se que um dos limitadores desses processos é a burocracia do sistema.
As irregularidades detectadas são levadas a outros órgãos para julgamento, um
processo que demanda tempo e recursos, podendo acarretar em perdas ou
alteração de informações. Os funcionários em coligação podem tornar a descoberta
da ilicitude possível somente com denúncias. O fato de os sistemas serem
influenciáveis pelas pessoas que os movimentam pode incorrer em um facilitador
para a atuação dos fraudadores e corruptos
O Referencial é uma tentativa de fazer com que os controles funcionem de
forma ordenada, com a eficácia desejada, conferindo a economicidade e eficiência
aos gastos públicos, aprimorando os controles para que estes produzam
informações verídicas e confiáveis, para o auxílio da gestão. A fiscalização dos atos
dos servidores de todas as esferas da administração é uma forma de tentar prevenir
as fraudes e corrupção.
Durante o processo de pesquisa para este artigo, um cenário de descoberta
de atos de corrupção se acentuou, o que evidencia que existem falhas nos sistemas
de controle da administração pública, e deixa clara a necessidade de melhorias nos
processos de controle e nas penalidades aos corruptos e aos fraudadores. Mais
pesquisas sobre os motivadores para as fraudes podem ajudar a identificar também
as melhores formas de prevenção para os atos ilícitos. Além disso, ficou evidente a
importância de existir Centrais de Controle Interno efetivamente estruturadas, com
Quadro de Pessoal capacitado, com vistas a aumentar a rede de controle preventivo
sobre os recursos públicos.
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