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1. RESUMO 

 

Este estudo foi desenvolvido utilizando o método hipotético-dedutivo, através de 

pesquisa bibliográfica e tem como objetivo de demonstrar que o acesso à informação 

(Lei nº 12.527/11), juntamente com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/00), propiciou a maior fiscalização por parte dos cidadãos e 

órgãos fiscalizadores. A transparência torna-se fundamental aos órgãos públicos, 

assim, a implementação de um eficiente controle interno faz-se importante, uma vez 

que este fornece à administração pública, relatórios contendo informações distintas 

que auxiliam os gestores nas tomadas de decisões, além de obtenção de maior 

segurança sobre a legalidade, legitimidade, eficiência e publicidade dos atos 

administrativos realizados, eliminando razões para alegar desconhecimento, 

evitando-se falhas nos processos administrativos e propiciando correções e 

prevenções de erros, que poderiam agravar e/ou ocasionarem sérios prejuízos ao 

erário, que eventualmente poderiam ser penalizados judicialmente. É obrigação do 

gestor de cada entidade instituir, caso não haja, e regulamentar a operação do 

controle interno.  

Palavras–chave: Controle Interno; Administração Pública; Sistema de Controle 

Interno. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Muito se tem discutido, recentemente, acerca da fiscalização dentro dos 

Órgãos Públicos. Os constantes escândalos financeiros envolvendo a política nacional 

têm servido de alerta para a população, que tem se mostrado cada vez mais 

interessada com o que realmente é feito com o dinheiro público. 

Com a instituição da Lei Complementar nº 131/2009, também conhecida como 

Lei de Transparência, onde a União, os Estados e os Municípios são obrigados a 

divulgar todos os seus gastos, em tempo real, na internet, o acompanhamento por 

parte dos órgãos fiscalizadores, bem como da população em geral tornou-se mais 

preciso, uma vez que o acesso a essas informações podem ser feitos a qualquer hora 

e lugar, sendo preciso somente acesso a internet para ter a disposição às informações 

desejadas. 
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No entanto, é sabido que nem sempre as informações são realmente 

divulgadas em tempo real, tampouco de maneira genuína, tornando o processo de 

fiscalização falho; assim, deslumbra-se a necessidade do controle interno dentro do 

órgão público, uma vez que efetuado de maneira eficiente, o controle interno propicia 

uma administração pautada em fatos verídicos, oriundos do efetivo controle. 

O descumprimento da LC nº 131/2009 poderá ocasionar sanções previstas em 

lei, contudo, vale ressaltar que qualquer cidadão poderá denunciar o não cumprimento 

da lei aos órgãos competentes, como Tribunais de Contas ou Ministério Público.  

Assim, é imprescindível que a Administração Pública disponha de um controle 

interno eficiente, realizado por profissional qualificado que poderá trabalhar com 

autonomia, livre de pressão por parte de agentes políticos, de maneira que seu 

trabalho seja pautado em fatos fidedignos e relevantes. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral da pesquisa é demonstrar os benefícios acerca do controle 

interno na Administração Pública. Os objetivos específicos são: Conceituar as funções 

do controle interno dentro do órgão Público; demonstrar como é aplicado o controle 

interno dentro da entidade pública; expor falhas que podem ocorrer na elaboração do 

relatório do controlador interno; destacar a diferença de controle interno para o 

sistema de controle interno; apresentar a maneira eficiente de implementação do 

sistema de controle interno. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da pesquisa é embasado no método hipotético-dedutivo, 

iniciando-se na coleta de informações em legislações nacional vigente, manuais 

técnicos, comunicados, bibliografias e sítios eletrônicos que possibilitem a extração 

de elementos capazes de identificar o conceito, funções e benefícios do controle 

interno dentro do órgão público. 
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5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Conceito de controle interno 

 

Para Attie (1984, p. 61), 

O controle interno compreende o plano de organização e todos os 
métodos e medidas adotadas na empresa para salvaguardar seus 
ativos, verificar a exatidão e fidelidade dos dados contábeis, 
desenvolver a eficiência nas operações e estimular o segmento das 
politicas administrativas prescritas. 
 

De acordo com as Normas Brasileiras De Contabilidade NBC T 16, regularizada 

pela Resolução CFC nº 1.135/08,  

O controle interno é classificado nas seguintes categorias: 
(a) operacional – relacionado às ações que propiciam o alcance dos 
objetivos da entidade; 
(b) contábil – relacionado à veracidade e à fidedignidade dos 
registros e das demonstrações contábeis; 
(c) normativo – relacionado à observância da regulamentação 
pertinente. 

Pode-se entender que o controle interno trabalha em 3 níveis, sendo o 

operacional destinado para que todos os planos estabelecidos sejam atingidos, o 

contábil para que as informações dos registros e demonstrações contábeis sejam 

verídicas, e o normativo para que a lei seja cumprida. 

Conforme demonstra Albuquerque (2008, p. 391) 

O controle interno é aquele realizado por estruturas organizacionais 
instituídas no âmbito da própria entidade controlada, compreendendo 
um conjunto de atividades, planos métodos e procedimentos 
estruturados e integrados. Tem como proposito garantir que os 
objetivos organizacionais sejam alcançados, assim como evidenciar 
eventuais desvios e indicar as correções e ajustes que se mostrem 
necessários ou oportunos.  

Observa-se que o controle interno relaciona-se não somente ao controle para 

garantir o bom funcionamento da Administração Pública, mas também como forma 

para auxiliar o cumprimento das normas e alcance dos objetivos estabelecidos. 

 

5.2 O controle interno dentro da Administração Pública 

 

Segundo as Normas Brasileiras De Contabilidade NBC T 16 – Normas 

Brasileiras De Contabilidade Aplicadas Ao Setor Público, regularizada pela Resolução 

CFC nº 1.135/08,   
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O controle interno deve ser exercido em todos os níveis da entidade 
do  setor  público, compreendendo: 
(a) a preservação do patrimônio público; 
(b) o controle da execução das ações que integram os programas; 
(c) a observância às leis, aos regulamentos e às diretrizes 
estabelecidas. 

O controle interno não é uma atividade isolada dentro da Administração 

Pública, ao contrário, deve ser realizado em conjunto com todos os níveis existentes, 

para garantir o efetivo controle do patrimônio público, controle, fiscalização e 

execução de todos os programas implantados, bem como para garantir que a 

legislação seja cumprida. 

Dantas (2017), conceitua administração pública como: 

[...] conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram 
satisfazer as necessidades da sociedade, tais como educação, 
cultura, segurança, saúde, etc. Em outras palavras, administração 
pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de 
serviços públicos, sendo dividida em administração direta e indireta. 
 

Através da Administração Pública o ente obtém os elementos precisos para 

programar as prioridades a serem desenvolvidas, traçando metas e objetivos a curto, 

médio e longo prazo, através de seus planos de governo, para sanar as necessidades 

da sociedade. 

 

5.3 Aspectos jurídicos do Controle Interno 

5.3.1 Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de 

Transparência 

 

A fiscalização dos municípios será feita pelo Poder Legislativo Municipal, 

através do controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo 

Municipal. O artigo 31, da CF/88 estabelece que “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.”.   

 Quanto à fiscalização da União e das entidades da administração direta e 

indireta, será realizado o controle externo pelo Congresso Nacional, e o sistema de 

controle interno de cada Poder.  
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 A Constituição Federal de 1988 é a base normativa para a implantação e 

execução do Controle Interno na Administração Pública, em seu artigo 70 demonstra 

que  

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.  

Todos os Poderes deverão manter de forma integrada o sistema de controle 

interno, com o intuito de avaliar cumprimento de metas estabelecidas, de corroborar 

a legalidade e analisar os resultados obtidos, de controlar as operações de créditos, 

de apoiar os controles externos de cada ente. Segundo o artigo 74, da CF/88 “Os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de 

controle interno”.  

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Nº 101, 

De 4 De Maio De 2000), o relatório de gestão fiscal, emitido quadrimestralmente, será 

assinado tanto pelos gestores e responsáveis de cada Órgão, como pelo responsável 

pelo controle interno, vale ressaltar que tanto o controle interno como o externo  são 

ferramentas de natureza funcional e não apenas pessoal, assim a Administração 

Pública deverá se organizar administrativamente e institucionalmente para identificar 

os resultados obtidos através dos recursos públicos. 

A Lei de Transparência (Lei Complementar Nº 131, De 27 De Maio De 2009), 

foi criada com o intuito de complementar a Lei de Responsabilidade fiscal (LC. 

131/00), no que se refere à transparência da gestão fiscal, determinando que as 

informações sobre a execução financeira e orçamentária de todos os Entes, sejam 

disponíveis em tempo real, assim, o controle exercido pelos cidadãos poderá ser 

realizado de maneira tempestiva, visto que o acesso a essas informações estará 

disponível para qualquer interessado. 

 

5.4 Funções do controle interno e do controlador 

 

Dentre tantas funções e setores dentro do órgão público, o setor e controlador 

interno é o mais importante no que diz respeito à gestão e fiscalização das contas 
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públicas. É o controle interno quem atua diretamente fiscalizando, verificando e 

corrigindo possíveis erros que podem acontecer no Órgão Público. 

Conforme demonstra as Instruções Nº 02/2008 (TC-A-40.728/026/07), Seção 

VIII, no Artigo 90, “Cabe, também, ao(s) responsável(eis) pelo controle interno, em 

apoio ao controle externo, acompanhar os diversos setores da Administração, na 

observância dos procedimentos e prazos previstos.” 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 74,§ 1º, “Os 

responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob 

pena de responsabilidade solidária.”. Assim, observa-se que a responsabilidade do 

controlador interno vai além da emissão de relatórios periódicos.  

Identificar e apontar irregularidades ou ilegalidades são apenas umas das 

funções do controlador interno, de nada adianta se essas informações levantadas não 

forem corrigidas e dadas ciências aos órgãos de fiscalização. Cabe ressaltar que a 

omissão dessas informações poderá ocasionar sanções tanto para o Ente e o gestor 

quanto para o controlador interno.  

Ainda de acordo com a CF/88, em seu artigo 74§ 2º “Qualquer cidadão, 

partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.”. 

Assim, nota-se a importância da participação da população para o auxilio da 

fiscalização. Não é apenas um direito, mas uma obrigação dos cidadãos de 

participarem do ato de fiscalizar, desta forma, o combate a corrupção e outras 

irregularidades cometidas pela Administração Pública serão investigadas para não 

gerar maiores prejuízos ao Erário, e os responsáveis serão punidos de acordo com a 

lei. 

5.5 Sistema de controle interno 

 

O sistema de controle interno não deve ser visto como um sistema punitivo e 

nem como uma obrigatoriedade imposta pela legislação, mas sim como uma forma 

que permite aos gestores o acompanhamento dos serviços, da aplicação dos recursos 

e da preservação do patrimônio público, garantindo maior transparência das contas.  
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Pode-se considerar como órgão de controle interno as unidades que fazem 

parte do sistema de controle interno, que auxiliarão nas atividades de controle interno 

e auxilio aos órgãos de fiscalização externa.   

Órgãos de controle interno: unidades administrativas, integrantes dos 
sistemas de controle interno da administração pública federal, 
incumbidas, entre outras funções, da verificação da consistência e 
qualidade dos controles internos, bem como do apoio às atividades de 
controle externo exercidas pelo Tribunal. (Artigo 1º, § único, inciso XI, 
da Instrução Normativa 63/2010).  

O sistema de controle interno terá importante função de assessoria aos 

gestores, uma vez que o controlador interno possui vasto conhecimento dos diferentes 

setores da Administração Pública, podendo assim, discorrer quais os possíveis riscos 

de determinadas atos, bem como auxiliar na elaboração de estratégias para evitar 

eventuais problemas. O sistema de controle interno deve manter a integridade do 

patrimônio da entidade. 

Para REIS e MACHADO JR (2012), os principais pontos para a implantação 

e implementação do sistema de controle interno são: 

✓ Definir a área a controlar; 

✓ Definir o período em que as informações devem ser prestadas; 

✓ Definir quem informa quem; 

✓ Definir o que deve ser informado. 

 

5.6 Principais falhas na elaboração do relatório e variáveis a serem evitadas 

 

Elaborar o relatório de controle interno, não é uma tarefa fácil, uma vez que o 

relatório deve ser detalhado, escrito de maneira fidedigna e precisa, sem omitir fatos 

e apontando todas as falhas que forem observadas, pois o intuito do relatório é 

apresentar aos gestores o que está errado para que as providências sejam tomadas. 

É preciso atentar-se que o relatório do controle interno não deve ser realizado 

apenas com o intuito de cumprimento da legislação, visto que existem muitos órgãos 

da Administração Pública que ainda emitem seus relatórios de maneira simplória e até 

mesmo conivente, apenas transcrevendo fatos irrelevantes mês a mês, não 

destacando o que realmente é importante detalhar no relatório, como por exemplo 
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limites constitucionais com gasto de pessoal, processos licitatórios, processos de 

adiantamento de despesa, gerando falhas na elaboração do relatório. 

 Assim é importante destacar que a função do relatório bem elaborado é 

melhorar o funcionamento, a gestão e o alcance dos resultados dentro da 

Administração Pública. 

Vale destacar que o relatório de controle interno não é a opinião de quem o 

redige, mas sim, a averiguação de fatos ocorrido em determinados períodos, levando-

se sempre em consideração a veracidade dos fatos, ou seja, é um documento 

confiável. 

Observa-se a importância do relatório de controle interno diante dos órgãos 

fiscalizadores, assim, não somente elaborá-lo de maneira coesa, como também 

arquivá-lo de maneira que sua integridade física seja mantida ao longo dos anos, para 

que sempre que for necessária sua apresentação o mesmo esteja em condições de 

serem fornecidos. 

6. RESULTADOS 

 

O controle interno não serve somente para atender as exigências impostas pela 

legislação, mas também para auxiliar os gestores a tomarem decisões e terem real 

conhecimento dos acontecimentos dentro da entidade, visto que os relatórios 

apresentados periodicamente pelo funcionário responsável pelo controle interno 

devem conter informações verídicas, obtidas através de acompanhamento em todos 

os departamentos do órgão, mediante análise da documentação, bem como os 

procedimentos desenvolvidos, assim, os apontamentos que serão emitidos estarão 

pautados em informações in loco. 

Contudo, vale ressaltar que o funcionário responsável pelo controle interno 

dentro do órgão público precisa de disponibilidade de tempo para executar seu 

trabalho, e de autonomia para apontar todos os fatos relevantes que foram 

observados, visto que este exercerá função semelhante à desempenhada pelos 

Tribunais de Contas, podendo ser considerado um apoio e contato direto com este 

órgão fiscalizador. O controlador interno é responsável pelas informações que são 

apresentadas, bem como pela omissão das mesmas, por isso o trabalho deve ser 

realizado de maneira cética, ética e responsável. 
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O eficiente controle interno dentro dos órgãos públicos propicia maiores 

resultados por parte da Administração, bem como reduz consideravelmente possíveis 

erros e sanções.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os controles internos eficientes são essenciais para obter uma gestão 

apropriada das ações governamentais, compreendendo responsabilidade financeira 

total sobre os recursos públicos. Os mesmos também promovem obtenção dos 

objetivos da administração, moldando-se e equilibrando situações indesejadas. 

Destaca-se que é recomendado que o sistema de controle interno seja 

instituído por lei, nela previstas os direitos e deveres desse órgão bem como de quem 

executa a função. É fundamental que o responsável pelo controle interno tenha 

autonomia para relatar os fatos, e que não tenha interferência de agentes políticos na 

hora de emitir seus relatórios, para que estes sejam confiáveis, verídicos e que 

possam ser utilizados sempre que preciso.  

O controlador interno não deve omitir fatos visando interesses políticos, ou 

amizades com demais servidores, uma vez que, de acordo com a Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 74,§ 1º, “Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao 

Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária.”. Assim, 

observa-se que a responsabilidade do controlador interno vai além da emissão de 

relatórios periódicos, o que for identificado de errado deverá, por Lei, ser relatado. 

Contudo, vale ressaltar que o controle interno dentro da Administração Pública 

vai muito além do cumprimento de lei ou cargo, o relatório de controle interno, quando 

emitido de maneira idônea, como deve ser feito sempre, auxiliara na gestão e alcance 

dos objetivos públicos, minimizando riscos e preservando o capital.  
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