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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e comparar, de acordo com a perspectiva de 

cada gestor, se as auditorias realizadas pelo TCE-RN geram benefícios aos entes auditados. 

Para isso, foi realizado um estudo de caso sobre o TCE-RN e as entidades auditadas por ele, 

com o intuito de verificar o quantitativo de auditorias e quais eram os tipos realizados com 

maior frequência. Trata-se de um estudo descritivo e também exploratório, realizado por meio 

de um levantamento baseado em entrevistas, aplicadas aos gestores de cada entidade. A 

pesquisa está caracterizada como uma pesquisa qualitativa e a técnica utilizada para possibilitar 

o estudo constitui-se de entrevista. Os dados foram analisados majoritariamente de forma 

qualitativa. Os resultados apontam que, de maneira geral, os gestores estão satisfeitos com as 

auditorias realizadas. Na visão deles, os benefícios são gerados e contribuem para 

aperfeiçoamento da gestão pública, além de agregar valor à entidade como um todo, mas sabe-

se, também, que ainda existe um longo caminho a percorrer, para que esses benefícios possam 

ser mensurados de maneira correta e com qualidade. 

 

 

Palavras-chave: Administração Pública.  Auditoria Externa.  Benefícios. 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze and compare, according to the perspective of each manager, 

whether the audits carried out by the TCE-RN generate benefits for the audited entities. For 

this, a case study was carried out on the TCE-RN and the entities audited by it, in order to verify 

the number of audits and which types were performed more frequently. This is a descriptive 

and exploratory study, realized through a survey based on interviews, applied to the managers 

of each entity. The research is characterized as qualitative research and the technique used to 

enable the study consists of an interview. Data were mostly analyzed qualitatively. The results 

show that, in general, managers are satisfied with the audits carried out. In their point of view, 

the benefits are generated and contribute to the improvement of public management, in addition 

to adding value to the entity as a whole, but it is also known that there is still a long way to 

follow, so that these benefits can be measured from correct way and with quality. 

 

 

Keywords: Public administration.  External Audit.  Benefits. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

1.1   APRESENTAÇÃO DO TEMA E DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

No decorrer dos anos, com o crescimento das relações comerciais e das relações entre 

entidades, observou-se a necessidade de que houvesse uma verificação nos processos, em relação 

a sua eficácia, eficiência e veracidade das informações. 

O avanço dos controles internos nas instituições se tornou cada vez mais evidente, 

independente da área em que estejam inseridos. Sua implementação está voltada a mitigar riscos, 

tornando-se ferramentas essenciais para dificultar possíveis erros e fraudes.   

Para Garcia (2005), a auditoria não deve limitar-se apenas às atividades de monitoramento, 

mas, também, por meio de seus relatórios, contribuir para a geração de valor e gestão da instituição. 

Não obstante, com a intenção de obter mais resultados, utilizando menos recursos e agregando 

valor ao processo, que é o objetivo principal da auditoria externa.  

De acordo com a Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, (que disciplinou o mercado de 

capitais e estabeleceu medidas para seu desenvolvimento), foi mencionada pela primeira vez na 

legislação brasileira a expressão “auditores independentes”. Em seguida, o Banco Central do 

Brasil – BCB – estabeleceu uma série de regulamentos, tornando obrigatória a auditoria externa 

ou independente em quase todas as entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional – SFN 

– e companhias abertas, além de estabelecer também, por meio da Circular nº 179, de 11 de maio 

de 1972, as normas gerais de auditoria. 

Desenvolver um plano de ação que auxilie a instituição a alcançar seus objetivos, adotando 

uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação, aumentando sua eficácia nos processos 

de gerenciamento de riscos, com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações e resultados 

de uma organização, é também finalidade da Auditoria Externa. Além disso, diversos benefícios 

são gerados para as entidades que usam a Auditoria Externa como ferramenta na gestão.  

O Tribunal de Contas do Estado, de maneira geral, trata-se do órgão responsável pela 

análise dos gastos públicos, cuja ação fiscalizadora denomina-se "Controle Externo". O controle 

externo exercido pelo Tribunal compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
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operacional e patrimonial e abrange os aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade e 

razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa pública. 

Inúmeras auditorias são realizadas pelo TCE/RN, ano após ano, nos mais variados campos, 

principalmente no campo da gestão de pessoas. O intuito é de identificar irregularidades ou erros, 

mas também têm a finalidade de avaliar critérios ligados ao desempenho do gestor. 

O objetivo das auditorias vai muito além de apenas “analisar” ou “fiscalizar”, com o intuito 

de encontrar possíveis erros e assim corrigi-los. Faz-se necessário que os gestores compreendam 

os conhecimentos trazidos por essas auditorias, para o aperfeiçoamento de sua gestão, como 

também os benefícios gerados e a forma como essas auditorias agregam valor as entidades. 

Nesse cenário, o processo da auditoria externa assume um importante papel de relevância 

e de extrema necessidade, contribuindo de maneira a atingir consistentemente a sua eficiência e 

eficácia. Perante o exposto, surge o seguinte problema de pesquisa: Até que ponto as auditorias 

realizadas pelo TCE/RN geram benefícios para as entidades auditadas?  

Essa pesquisa partiu de um estudo da origem da auditoria, dos conceitos de auditoria 

pública, sua tipologia e, a partir da descrição das auditorias externas e internas, analisou como as 

auditorias externas podem trazer benefícios às entidades auditadas na percepção dos gestores de 

auditoria do TCE/RN e da CGM.  

Diante deste contexto, com a finalidade de identificar os possíveis benefícios gerados pela 

Auditoria Externa, nas entidades auditadas, foram determinados os objetivos a seguir detalhados 

para a presente pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1  Geral 

O estudo tem como objetivo geral analisar, sob diferentes perspectivas, como a Auditoria 

Externa pode gerar benefícios. 

 

1.2.2  Específicos 

• Apontar conceitos de auditoria, com destaque para a auditoria pública; 
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• Identificar a forma como a auditoria externa gera benefícios; 

• Examinar a percepção dos auditores do TCE/RN acerca dos possíveis benefícios das 

auditorias realizadas; 

• Examinar a percepção de um gestor auditado acerca dos possíveis benefícios das 

auditorias externas para a sua entidade.  

 

1.3  JUSTIFICATIVA  

  

Neste item, são apresentados os motivos para a realização desse trabalho. Sua relevância 

se dá pela importância da auditoria externa nas entidades, auxiliando no direcionamento, 

informação, organização, aperfeiçoamento e compreensão de como essas auditorias podem 

agregar valor e trazer benefícios para as entidades e para a sociedade como um todo. 

Na verificação dos processos, a auditoria externa realiza uma “leitura” das políticas e 

procedimentos da entidade, considerando os riscos aos quais a organização está exposta. Dessa 

forma, a auditoria externa consegue analisar onde estão as possíveis não conformidades, que 

ocasionam ou possam ocasionar irregularidades, agregando valor a entidade e aperfeiçoando sua 

gestão. 

O presente trabalho verifica de que forma as auditorias contribuem para atingir a excelência 

na gestão pública, além dos benefícios que são gerados por elas. 

O estudo é importante, tanto no meio acadêmico, quanto no meio social, pois a melhora na 

prestação de serviços públicos está diretamente ligada à melhoria da gestão pública.   

O estudo se justifica, ainda, pelo fato do TCE/RN e entidades auditadas por ele 

apresentarem interesse em alcançar o aperfeiçoamento na sua gestão.  

Dessa maneira, o resultado obtido na pesquisa poderá ser utilizado pelos gestores das 

entidades para avaliar se as auditorias do TCE/RN agregam valor as entidades, e se estão trazendo 

benefícios e contribuindo para a aperfeiçoamento na gestão pública. 

Criar um plano de desenvolvimento que permita à instituição alcançar seus objetivos, 

adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a avaliação, aumentando sua eficácia nos 

processos de gerenciamento de riscos e capaz de agregar valor e melhorar as operações e resultados 
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de uma organização, é também finalidade da Auditoria Externa. Além disso, diversos benefícios 

são gerados para as entidades que usam a Auditoria Externa como ferramenta de gestão.   
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2        REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 

De acordo com Arezzo (1999), a Administração Pública engloba o conjunto de atividades 

que se relacionam diretamente com o cumprimento de tarefas consideradas de interesse público, 

ou comum, numa coletividade ou organização. 

Segundo Kohama (2000, p.27), administração pública é todo o aparelhamento do Estado, 

preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas.  

Neste sentido, a Administração Pública representa a totalidade de organizações e serviços 

ligados ao Estado.  De maneira geral, é o Estado atuando fortemente, visando a satisfazer o bem 

comum de indivíduos em uma coletividade sob seu domínio, nas esferas federal, estadual e 

municipal de governo (JUNQUILHO, 2010). 

Ainda consoante Kohama (2000, p.27), administrar é gerir os serviços públicos; significa 

não só prestar serviço e executá-lo, como também dirigir, governar, exercer a vontade com o 

objetivo de obter um resultado útil. 

Pode-se inferir, assim, que a administração pública é a gestão de bens e interesses 

qualificados da comunidade nos âmbitos federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do 

direito, da moral e da ética e por meio do aparelhamento do Estado preordenado à realização dos 

seus serviços e ações visando a atender e satisfazer os diversos graus de necessidades da 

coletividade. 

Para Meirelles (2016), a administração pública resume-se em um único objetivo: o bem 

comum da coletividade administrada.  Como os fins da administração pública são unicamente os 

de atender os princípios de bem comum (art. 3º da CF/88) da coletividade, ela deve dar vida às 

decisões políticas.  Esses princípios estão consagrados, basicamente, no art. 37 e no preâmbulo da 

Constituição Federal, que preconiza assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça (BRASIL, 1988). 

Nas entidades públicas, não há liberdade nem vontade pessoal. É permitido fazer apenas o 

que a lei autoriza. Em contrapartida, nas entidades particulares é permitido fazer tudo o que a lei 
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não proíbe. Com a Constituição Federal de 1988, ficaram definidas as atribuições pertencentes à 

União, ao Estado e aos Municípios, como também os princípios que passaram a governar a 

administração pública.  

Ainda no art. 37 da CF de 1988, é abordado os princípios inerentes à Administração 

Pública: “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988, p. 36). Estes princípios 

devem orientar a atividade dos administradores públicos, como também os servidores, orientando 

ações, buscando um melhor atendimento de demandas, necessidades e anseios da população.  

A estrutura organizacional da Administração Pública é composta basicamente por dois 

elementos: administração direta e administração indireta. Na administração direta ocorre um ato 

de um dos Três Poderes (Executivo, Legislativo ou Judiciário) por meio dos seus servidores, 

enquanto na indireta há uma descentralização, permitindo uma maior flexibilidade e autonomia. 

A administração direta compreende a organização administrativa do Estado e é composta 

pelos órgãos com subordinação direta ao executivo e que compartilham da mesma entidade 

jurídica, recursos financeiros e orçamentários. São os Ministérios, Secretarias de Estado e 

Secretarias Municipais, respectivamente, das esferas Federal, Estadual e Municipal. 

A administração indireta compreende a atividade administrativa dos serviços públicos do 

Estado transferido para outra entidade por ele criada. É composta pelos órgãos com situação 

jurídica, gestão e recursos financeiros e orçamentários independentes, como as autarquias, 

fundações e empresas públicas. 

Diante do exposto, pode-se observar que na Administração Pública - seja ela direta ou 

indireta - é de extrema importância e essencial a transparência das ações, buscando sempre uma 

maior eficácia e eficiência na prestação de serviços. 

 

2.2  CONTROLE INTERNO 

 

Segundo Gomes e Salas (1999, p. 13), o controle de gestão tem experimentado considerável 

expansão conceitual a partir da década de 50.  Ao longo de todo este período, principalmente, 
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durante a década de 70, surgiram novos enfoques que incorporaram novos conceitos, muitos 

emprestados de outras áreas, como economia, psicologia, sociologia, administração etc.  É, porém, 

durante os anos 80 que diversos trabalhos passam a chamar a atenção para a crise existente na área 

contábil de gestão devido à diversos fatores que têm dificultado sua utilização como efetivo 

instrumento que facilite e potencialize o gerenciamento das atividades da empresa.  

Para ALMEIDA (2010), o Controle Interno é o conjunto de procedimentos, métodos e 

rotinas com a finalidade de preservar os ativos, fornecer dados contábeis fidedignos e auxiliar a 

administração na direção organizada dos negócios da empresa. Ribeiro e Coelho (2013) 

complementam dizendo que os controles internos das empresas devem apresentar uma eficiência 

que permita identificar falhas, de modo que não venha causar malefícios para a empresa. 

O Instituto dos Auditores Internos do Brasil, AUDIBRA (1992, p 48) diz que: 

 

(...) controles internos devem ser entendidos como qualquer ação tomada pela 

administração (assim compreendida tanto a alta administração como os níveis 

gerenciais apropriados) para aumentar a probabilidade de que os objetivos e 

metas estabelecidos sejam atingidos. A administração e a gerência planejam, 

organizam, dirigem e controlam o desempenho de maneira a possibilitar uma 

razoável certeza de realização. 

 

Para Attiê (2000, p.119), uma empresa necessita constituir, para si, sistemas que lhe 

garantam conhecer os atos e eventos ocorridos em cada um de seus segmentos. Os efeitos ocorridos 

através da realização de cada ato devem ser escriturados e levados em tempo hábil ao 

conhecimento dos administradores.   

Attie acrescenta ainda que: 

 

[...] o controle interno é essencial para efeito de todo o trabalho de auditoria e 

assim, a existência de um satisfatório sistema de controle interno reduz a 

possibilidade de erros e irregularidades. Essa indicação está incorporada nas 

normas de auditoria e reforça a importância do estudo e da avaliação do sistema 

de controle das empresas, pelo auditor, como a base para a determinação da 

natureza, extensão e oportunidade dos exames de auditoria a serem aplicados. 

Note-se que a suposição é de que a probabilidade de erros e irregularidades é 

reduzida, não eliminada. (ATTIE, 2010, p. 41.) 
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Um bom controle interno inclui o controle orçamentário, custos-padrão, relatórios 

operacionais periódicos, análises estatísticas, programas de treinamento de pessoal e até auditoria 

interna.  

Controles Internos compreendem, então, dois tipos de controles que a Administração de 

uma organização pode implementar, a fim de salvaguardar seus ativos, produzir dados contábeis 

confiáveis e auxiliar na condução coordenada dos negócios: controles administrativos e controles 

contábeis. Quando se refere à contabilidade, estes controles visam entender o plano de organização 

e ações que protejam o patrimônio e a veracidade dos fatos contábeis. Para a administração, visa 

o plano de organização e meios que se referem à eficiência operacional e aos princípios da 

administração. 

Para Attiê (2000), deve-se estabelecer uma distinção entre controles contábeis e controles 

administrativos:  

 

controles contábeis - compreendem o plano de organização e todos os métodos 

e procedimentos relacionados com a salvaguarda do patrimônio da propriedade 

dos registros contábeis;  
controles administrativos - compreendem o plano de organização bem como os 

métodos e procedimentos relacionados com a eficiência das operações voltadas 

para a política de negócios da empresa e indiretamente com os registros 

financeiros. Enquanto o controle contábil preocupa-se com princípios que 

guardam o patrimônio e registros da empresa, os controles administrativos são 

voltados aos interesses da operação das empresas.  
 

Ainda segundo Attiê (2000, p.117), as principais práticas que podem dar suporte a 

salvaguarda dos interesses são as seguintes: 

 

a. Segregação de funções: estabelece a independência para as funções de 

execução operacional, custódia física e contabilização; 

b. Sistemas de autorização e aprovação: compreende o controle das 

operações através de métodos de aprovações de acordo com as responsabilidades 

e os riscos envolvidos;  

c. Determinação de funções e responsabilidades: a existência de 

organograma claro determina linhas de responsabilidade e autoridades definidas 

por toda a linha hierárquica;  

d. Rotação dos Funcionários: corresponde ao rodízio dos funcionários 

designados para cada trabalho. Dessa forma, é possível reduzir a ocorrência de 

fraudes e contribuir para o surgimento de novas ideias;  
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e.  Legislação: corresponde à atualização permanente sobre a legislação 

vigente, visando diminuir riscos e não expor a empresa as contingências fiscais e 

legais pela não obediência aos preceitos atuais vigentes;  

f. Contagens físicas independentes: corresponde a realização de contagens 

físicas de bens e valores, de forma periódica, por intermédio de pessoa 

independente. Visa maximizar o controle físico e resguardar os interesses da 

empresa.  

 

O controle interno deve ser adequado à empresa, trazendo uma boa relação custo/benefício, 

e, para isto, deve este ser estruturado pela administração da empresa, de forma a propiciar uma 

razoável margem de segurança, garantindo que os objetivos e metas sejam alcançados ao menor 

custo possível, sendo então eficaz e eficiente. 

Uma das vantagens da implementação de um sistema de controle interno é a garantia de 

que as operações serão conduzidas com menor grau de modificações não esperadas e autorizadas, 

e de que essas operações estarão sempre mais próximas do que regem as políticas, padrões e regras 

definidas pela alta administração (ANDRADE, 1999).  

Sá (1993, p. 110) acrescenta ainda que avaliando o controle interno o que se busca 

“conhecer é a eficiência da “vigilância” e da “proteção” aos bens e a força de trabalho, ou seja, se 

o que se investe e o que se obteve de recursos efetivamente oferece lucratividade, economicidade 

ou adequada colimação dos fins procurados e programados”. Então, conforme o autor, a 

importância de se observar o controle interno está na avaliação de como estão sendo executados 

os métodos, e se realmente protegem o patrimônio da entidade.   

Para Attie, (2010, p. 151) a importância do controle surge também quando a entidade se 

torna impossível de ser administrada sem que disponha de controles mínimos para garantir a 

continuidade dos fluxos de operações e informações propostos. Com o crescimento da empresa, o 

proprietário não consegue mais gerenciar todos os processos sozinhos. Dessa forma, surge a 

necessidade de implantação de métodos que venham trazer maior confiabilidade às informações.  

É possível constatar a importância do controle interno “a partir do momento em que se 

verifica que é ele que pode garantir a continuidade do fluxo de operações com as quais convivem 

as empresas”. (CREPALDI, 2011, p.385) 

“Para que se verifique a importância do controle, é oportuno analisar o crescimento e a 

diversificação de uma empresa.” (ATTIE, 2011, p.191). Isso se deve ao fato de que, quanto maior 
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a empresa, mais funcionários ela possui, ou seja, quanto maior for o crescimento de uma empresa 

mais o controle dela se afasta dos sócios. Assim, torna-se necessário a constituição de um controle 

interno mais elaborado, de forma que os objetivos da empresa possam ser atendidos e as 

informações contábeis possuam a maior credibilidade possível. 

Fayol (1981, p. 139) destaca que o controle tem por objetivo "assinalar as faltas e os erros 

a fim de que se possa repará-los e evitar sua repetição". Portanto, é de suma importância que haja 

os controles internos, que têm como objetivos proteger os ativos, produzir dados contábeis 

confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios da empresa.  

 

2.3    AUDITORIA  PÚBLICA 

 

Para Alberton (2002), a palavra Auditoria tem sua origem no latim audire, o ouvinte, 

aquele que ouve.  Mais tarde rotulada pela língua inglesa como auditing, em português revisão ou 

certificação, e sua função é apresentar um exame minucioso da realidade da empresa após a análise 

de documentos, registros e demonstrações, disponibilizando um parecer confiável e fidedigno aos 

que necessitarem. (HOOG, 2012).  Representa um conjunto de procedimentos que tem por objetivo 

examinar e adequar a eficácia dos controles. É também uma revisão das operações das empresas, 

para verificar se ela se enquadra às normas pertinentes.  

A Auditoria pode ser descrita, também, como a pesquisa de avaliação sistêmica de 

procedimentos e tarefas de uma determinada área. Esse levantamento é estritamente associado à 

um conjunto de normas ou regras internas/externas, legais ou não, que devem ser auditadas por 

um profissional especializado.  

De acordo com Batista (2015), a Auditoria Pública, ou Auditoria Governamental tem por 

objetivo desenvolver técnicas para análise que possam identificar fragilidades entre as ações do 

governo e o que foi planejado em seu orçamento. Pode ser vista também, como um mecanismo 

que evita omissões e corrige irregularidades no setor público. Sua finalidade é o bem comum, e 

deve atender ao interesse da coletividade, como também aos princípios a que norteiam.  

De acordo com Peter e Machado (2014), esse tipo de auditoria é um dos principais 

instrumentos do gestor para garantir existência dos controles, com a finalidade de conferir a 
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fidedignidade das ações e prestar contas dos recursos públicos. Comprovar a legitimidade e 

legalidade e avaliar os resultados e tem por objetivo o exame da regularidade e avaliar a eficiência 

da gestão administrativa e dos resultados alcançados.  

A Lei orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, em 

seu Art. 38, prevê a realização de auditoria governamental quando for de iniciativa da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal ou de comissão técnica ou de inquérito, conforme transcrito a 

seguir:  

Art. 38. Compete, ainda, ao Tribunal:  

 

I – realizar por iniciativa da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 

comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas 

dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e nas entidades da administração 

indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 

público federal (BRASIL, 1992). 

 

 

A auditoria governamental ou pública é uma especialização dentro do campo da auditoria. 

Ela “segue todos os princípios técnicos básicos, bem como as normas; entretanto, apresenta 

peculiaridades na sua aplicação e uma sistemática específica”. (Sá, 2002, p. 44 apud Batista),  

Conforme Instrução Normativa SFC nº 01, de 06 de abril de 2001, a auditoria contábil 

abrange o exame dos registros, documentos e coletas de informações de acordo com 

procedimentos pertinentes ao controle do patrimônio de uma entidade, com a pretensão de obter 

elementos comprobatórios suficientes para que possa opinar se os registros contábeis estão de 

acordo com os princípios contábeis e se as demonstrações contábeis refletem a situação da 

empresa.  

A AUDIBRA – Instituto dos Auditores Internos do Brasil (1991), afirma que “auditoria 

consiste no exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento das operações contábeis desde 

o seu início até o balanço.” 

Segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC TA 2010 (R1), 2016),  

 

O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações 

contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma 
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opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em 

todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório 

financeiro aplicável. 

 

A auditoria é uma das técnicas contábeis que auxilia na mensuração da confiabilidade dos 

registros contábeis, sendo uma técnica própria da contabilidade que examina os registros e 

documentos, verifica se as demonstrações contábeis representam a situação em que a empresa 

realmente se encontra, por meio de normas e procedimentos. 

Crepaldi (2002) afirma que: 

 

Auditoria é uma técnica de avaliação, por revisão e análise, com o objetivo de 

opinar sobre o comportamento patrimonial, sobre a gestão de administradores, 

sobre a conduta de pessoas às quais se confiam bens ou riquezas, sobre o destino 

de fundos e recursos. 
 

A auditoria governamental é um dos principais meios para o controle na gestão pública, 

seja de recursos financeiros ou orçamentários, de bens patrimoniais, contas públicas, entre outros.  

Para Aguirre (2002), a origem da auditoria é imprecisa. O autor acredita ter surgido com 

os guarda-livros italianos, prestadores de serviços aos comerciantes, assessorando-os na atividade 

de escrituração das transações. 

Consoante Marcondes (2003), sua origem aconteceu na Inglaterra, que no passado como 

dominadora dos mares e do comércio precisava realizar exames nos seus investimentos mantidos 

fora dos seus ambientes locais, pois estavam começando a disseminar investimentos nos mais 

diversos países e locais.  

As primeiras auditorias tinham o intuito de detectar apenas fraudes e desfalques para a 

verificação da honestidade dos administradores. Seu objetivo era de assegurar aos proprietários 

que os empregados contratados controlavam corretamente as contas, que não faltava nenhum bem 

e que as cifras eram exatas. Essas auditorias atingiam todas as operações e registros contábeis e 

ficaram conhecidas como “auditorias corretivas”. 

Com o desenvolvimento econômico e a evolução das empresas e órgãos públicos, 

aumentaram-se as exigências sobre auditoria e o controle interno, gerando a necessidade de 

monitorar as movimentações financeiras, os registros contábeis, entre outros fatores internos. 
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Para Araújo (2004), a partir do aumento e desenvolvimento das empresas, verificou-se a 

necessidade de atenção às normas e procedimentos internos. Para que a implantação de medidas 

de controle interno fosse bem-sucedida, seria necessário um acompanhamento profissional, uma 

vez que os proprietários não conseguiriam supervisionar pessoalmente todas as etapas de 

produção. A fim de atender as demandas administradas pelas empresas, tornou-se fundamental 

uma auditoria periódica, com maior grau de profundidade, que abrangessem todas as áreas de 

controle interno. 

Segundo Franco & Marra (2001, p.44), os fatores principais que marcaram a auditoria 

contábil foram os seguintes:  

 

a) o crescimento de empresas cuja complexidade e ramificações tornaram 

impossíveis aos administradores controlar todos os atos de seus subordinados;  

b) o aparecimento cada vez em número maior das sociedades abertas; c) a 

utilização, sempre crescente, de capitais de terceiros por parte das empresas, 

principalmente de financiamentos de entidades particulares e empréstimos junto 

ao público; 

d) o crescimento da importância do imposto de renda – baseada no resultado do 

exercício – na receita pública de muitos países;  

e) o controle – cada vez maior do poder público sobre as empresas particulares e 

entidades que exercem atividades relacionadas com o interesse público;  

f) a exportação de capitais, ou seja, a instalação de subsidiárias de empresas 

multinacionais, exigindo a fiscalização e o controle das atividades dessas 

subsidiárias.  

 

Assim, é possível afirmar que a auditoria nasceu a partir da necessidade de verificação dos 

registros contábeis, devido ao surgimento de grandes instituições e da taxação do imposto de renda 

auferidos em balanço. Sua evolução é correlacionada ao desenvolvimento econômico e às 

instituições formadas por capitais conjuntos, que necessitavam de maior proteção ao patrimônio 

(SÁ, 2000). 

 

2.4  TIPOS DE AUDITORIAS 

 

De acordo com Crepaldi (2011), pode-se classificar a auditoria em dois tipos:  
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• Auditoria de Demonstrações Financeiras – é o exame das demonstrações financeiras por 

um profissional independente com a finalidade de emitir parecer técnico sobre sua finalidade; 

• Auditoria Operacional ou de Gestão – consistem em revisões metódicas de programas, 

organizações, atividades ou segmentos operacionais dos setores público e privado, com a 

finalidade de avaliar e comunicar se os recursos da organização estão sendo usados eficientemente 

e se estão sendo alcançados os objetivos operacionais. São emitidos relatórios longos sobre o 

trabalho executado e sua conclusão. 

Segundo Batista (2015, p. 19), pode-se classificar a auditoria em três tipos:  

• Auditoria de Demonstrações Contábeis – vai verificar a sua veracidade e, posteriormente, 

emitir um parecer conclusivo contendo sua opinião acerca dos resultados obtidos com essa 

verificação; 

 • Auditoria de Compliance - essa auditoria é também conhecida como auditoria de 

conformidade, porque verifica se os padrões adotados estão de acordo com os critérios 

estabelecidos ou pela legislação vigente aplicada, ou pelos regulamentos e normas da entidade 

auditada. Tem por objetivo verificar a legalidade, a legitimidade e os indícios de fraudes. Os 

relatórios de auditoria de compliance geralmente contêm informações, constatações e 

recomendações e são dirigidos à autoridade responsável pelo cumprimento desses critérios; 

• Auditoria Operacional - esse tipo de auditoria não acontece constantemente, por ser mais 

complexa, e está mais relacionada com o desempenho da entidade auditada. 

De acordo com Bueno Neto e Solonca (2007), os tipos de auditorias são segmentados em 

três classes circundantes: “quanto a forma de abordagem, quanto a área envolvida e quanto ao 

órgão fiscalizador”. Quanto a forma de abordagem, ela pode ser tida como horizontal e orientada. 

A horizontal emprega um tema específico realizado em diversas entidades, simultaneamente, e a 

orientada aponta atividades fraudulentas.  

Quanto à fiscalização, a auditoria é tipificada em interna e externa. Para Crepaldi (2011), 

a auditoria interna é uma atividade de avaliação independente dentro da empresa, pois se destina 

a revisar as operações, como um serviço prestado à administração, além de constituir um controle 

gerencial que funciona por meio da análise e avaliação da eficiência de outros controles.  
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“Externa: é a auditoria realizada por profissionais qualificados, que não são empregados 

da administração auditada, com o objetivo precípuo (principal) de emitir uma opinião 

independente, com base em normas técnicas, sobre a adequação ou não das demonstrações 

contábeis. Também conceituada como auditoria independente, é a auditoria contábil realizada por 

especialistas não vinculados à organização examinada.” (ARAÚJO, 2004, p. 20). 

 Dentre todos os tipos de auditoria apresentados, dois merecem um aprofundamento no 

estudo, com ênfase às suas características.  Esses dois tipos de auditorias são: Interna e Externa. 

 

2.4.1  Auditoria Interna 

Segundo Almeida (2010), a Auditoria Interna surgiu da necessidade que os administradores 

sentiram de dar mais importância aos procedimentos internos, uma vez que com o crescimento das 

empresas, os administradores não conseguiam mais deter todas as informações e processos da 

entidade.  

Auditoria Interna, para Attie (2009, p.53) é “uma atividade de avaliação independente 

existente dentro de uma organização, destinada à revisão das operações e os segmentos 

organizacionais que tenham impactos e gerem informação de âmbito contábil, financeiro, fiscal, 

etc.”.  Lisboa (2010) complementa ao mencionar que a finalidade da auditoria interna é qualificar 

e tornar útil o apoio à administração, desenvolvendo regularmente suas tarefas, oferecendo 

análises, conselhos e comentários dos documentos examinados. 

Segundo a NBC TI 01(2011)  

 

a Auditoria Interna compreende os exames, análises, avaliações, levantamentos e 

comprovações, metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 

adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de 

informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento 

de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento de 

seus objetivos. 
 

De acordo com Crepaldi (2011, p.31), o objetivo da Auditoria Interna é “auxiliar todos os 

membros da administração no desempenho efetivo de suas funções e responsabilidades, 

fornecendo-lhes análises, apreciações, recomendações e comentários pertinentes às atividades 

examinadas”, principalmente em relação a:  
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∙ À aplicabilidade e adequação de controles internos, financeiros e operacionais; 

revisando e avaliando a correção, adequando e aplicando os controles contábeis, 

financeiros e outros de natureza operacional, propiciando controles eficazes a um 

custo razoável;  

∙ À extensão do cumprimento das diretrizes, planos e procedimentos; 

determinando grau de atendimento;  

∙ À salvaguarda dos ativos quanto à escrituração, guarda e perdas de todas as 

espécies; determinando o grau de controle dos ativos da empresa quanto à 

proteção contra perdas de qualquer tipo;  

∙ À avaliação da qualidade e desempenho na execução das responsabilidades 

delegadas determinando a fidelidade dos dados administrativos originados na 

empresa;  

∙ A recomendação de melhorias operacionais. (CREPALDI, 2011, p.32). 

 

 

Uma atividade de avaliação independente e de assessoramento da administração, voltada 

para o exame e avaliação da adequação, eficiência e eficácia dos sistemas de controle interno, bem 

como da qualidade do desempenho das áreas, em relação às atribuições e aos planos, às metas, aos 

objetivos e às políticas, definidos para as mesmas. (MELLO, 2011, p.78). 

De acordo com a Instrução Normativa SFC nº 3, de 09 de junho de 2017, “A auditoria 

interna governamental é uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, de-

senhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização”. 

A referida IN aprovou o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governa-

mental do Poder Executivo Federal em consonância com a Estrutura Internacional de Práticas 

Profissionais (IPPF) do Instituto dos Auditores Internos (IIA).  Este referencial estabelece que as 

Unidades de Auditoria Interna Governamental (UAIG) devem “instituir e manter um Programa 

de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna 

governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas”. 

(Controladoria-Geral da União, 2021) 

A instituição do PGMQ tem como objetivo promover “uma cultura que resulta em com-

portamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto valor agre-

gado, atendendo às expectativas das partes interessadas”.  Para cumprir a finalidade, a iniciativa 

deve contemplar avaliações internas e externas, orientadas a avaliar a qualidade dos trabalhos e 
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promover a melhoria contínua da atividade de auditoria interna governamental.  (Controladoria-

Geral da União, 2021) 

 

2.4.2  Auditoria Externa 

A auditoria externa ou auditoria independente surgiu com a evolução do sistema capitalista, 

levando as empresas, que eram fechadas e pertencentes a grupos familiares, a se atualizarem e, 

assim, se manterem no mercado. As empresas precisavam inovar em tecnologia, desde a área 

administrativa, até o setor operacional. Os recursos financeiros que as empresas possuíam, não 

eram suficientes para as novas instalações, sendo necessário recorrer a empréstimos em 

instituições financeiras ou abrir seu capital para novos investidores. 

De acordo com Jund (2001, p.26), “a auditoria externa é uma das técnicas utilizadas pela 

contabilidade, ou seja, aquela destinada a examinar a escrituração e demonstrações contábeis, a 

fim de confirmar sua adequação”. Tecnicamente, a auditoria externa executa a conferência dos 

dados obtidos através das escriturações contábeis, com o intuito de confirmar a veracidade destes 

dados.  

Contra a possibilidade de adulteração nas demonstrações contábeis das empresas, medidas 

de segurança foram adotadas. Investidores passaram a exigir que estas demonstrações fossem 

examinadas por um profissional independente da empresa e de grande conhecimento técnico. Esse 

profissional é o auditor externo ou auditor independente.  

Segundo Crepaldi (2000, p.49), “a auditoria externa é executada por profissional 

independente, sem ligação com o quadro da empresa. Sua intervenção é ajustada em contrato de 

serviços”. 

A auditoria externa ou independente é realizada por pessoa que não faz parte da empresa 

com o objetivo de “examinar a escrituração e demonstrações contábeis, a fim de confirmar sua 

adequação”  

A auditoria externa também auxilia na identificação de fraudes, tanto em empresas de 

pequeno e grande porte, quanto nas públicas.  

Para Gramlin, Rettenberg e Johnstone (2012), os auditores externos não criam as 

demonstrações financeiras ou outros dados básicos e estão proibidos de montar os sistemas de 
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controle interno para uma companhia que esteja auditando. Devem emitir os pareceres sobre as 

demonstrações financeiras a partir de análises de amostragem e auditoria. 

O auditor independente, além de emitir a sua opinião ou parecer sobre as demonstrações 

contábeis, emite também um relatório-comentário contendo sugestões para solucionar os 

problemas da empresa (ALMEIDA, 2010). 

As opiniões do auditor externo conseguem maior nível de confiabilidade junto aos 

acionistas e a terceiros se não houver vínculo empregatício com a empresa auditada e nem 

subordinação da administração. 

Crepaldi (2011, p.42) diz que “O auditor externo, pela relevância de seu trabalho perante o 

público dado a credibilidade que oferece no mercado, constitui-se numa figura ímpar que presta 

inestimáveis serviços ao acionista, banqueiros, órgãos governamentais e ao público em geral”.  

Attie (2011) evidencia o aparecimento do auditor externo: A veracidade das informações, 

o correto cumprimento das metas, a aplicação do capital investido de forma lícita e o retorno do 

investimento foram algumas das preocupações que exigiram a opinião de alguém não ligado aos 

negócios e que confirmasse, de forma independente, a qualidade e precisão das informações 

prestadas. 

Ainda, segundo Crepaldi (2011, p.38) o auditor externo “mantém uma atitude mental 

também independente, exerce seu trabalho com competência profissional e mantém seu grau de 

independência junto a empresa, objeto de exame, livre de qualquer interesse ou vantagens”.  

 

2.5  ESTUDOS ANTERIORES 

 

O referencial teórico desta pesquisa também foi baseado no estudo de Sales (2015), que 

tinha como propósito analisar e identificar se as deliberações emitidas pelo TCU, no período de 

2012 a 2014, direcionadas para a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRN contribuíram para 

uma gestão de excelência, com base nos fundamentos propostos pelo GESPÚBLICA, na referida 

unidade. No primeiro momento, foi realizada uma pesquisa por meio dos documentos 

disponibilizados no portal eletrônico do TCU e da UFRN, e posteriormente, foram realizadas 

entrevistas com os representantes da Diretoria de Administração de Pessoal.  
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Na pesquisa realizada, não foram localizados outros estudos anteriores que abordassem o 

mesmo assunto. 
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3  METODOLOGIA 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

O presente trabalho define-se quanto aos seus objetivos, como uma pesquisa descritiva, 

que de acordo com Gil (2008), tem como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Também 

se classifica como uma pesquisa exploratória, com o propósito de conhecer com maior 

profundidade o assunto proposto e que, de acordo com Triviños (1987), tem por finalidade 

expandir o conhecimento a respeito de um determinado problema. 

Quanto aos seus procedimentos, foram escolhidas as pesquisas como o estudo de caso e a 

pesquisa bibliográfica, além da pesquisa documental. 

Para Gil (2008, p.57-58) “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado”. Já Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um 

fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e o 

contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de evidência. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2003), pesquisa bibliográfica ou materiais secundários 

incluem todas as bibliografias publicadas relacionadas ao tópico de pesquisa, desde publicações 

avulsas até meios de comunicação oral.  Sua finalidade é dar ao pesquisador acesso direto a tudo 

o que está escrito, dito ou filmado sobre um determinado assunto.  Não obstante, Gil (2008, p.50) 

afirma que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos”. 

Ainda dentro da classificação quantos aos procedimentos, essa pesquisa também se 

classifica como uma pesquisa documental. Para Gil (2008, p.51), “a pesquisa documental vale-se 

de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. 
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois o 

principal objetivo é verificar se as auditorias realizadas pelo TCE-RN geram, de fato, benefícios 

para as entidades auditadas. Marconi e Lakatos (2010) explicam que a abordagem qualitativa se 

trata de uma pesquisa que tem como premissa, analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano e, ainda, fornecendo análises mais 

detalhadas sobre as investigações, atitudes e tendências de comportamento.  A ênfase da pesquisa 

qualitativa está nos processos e nos significados. 

 

3.2  COLETA DE DADOS 

  

Os dados referentes aos benefícios gerados pela auditoria foram coletados por meio de uma 

Entrevista Estruturada, realizada com um gestor de cada entidade entrevistada (TCE-RN e 

Controladoria Geral do Município de Natal).  A priori, foi elaborada uma Entrevista Estruturada, 

composta por 3 (três) perguntas, diretamente ao TCE-RN, com o intuito de coletar dados referentes 

ao ponto de vista dos gestores que participaram da pesquisa, sendo esta enviada por e-mail. No 

caso de uma entrevista estruturada, a escolha das perguntas é mais importante ainda. 

 Gil (2008, p. 132) explica que “a entrevista [...] desenvolve-se a partir de uma relação fixa 

de perguntas, cuja ordem e redação permanece invariável para todos os entrevistados, que 

geralmente são em grande número”. Este tipo de entrevista baseia-se na utilização de um 

questionário como instrumento de coleta de informações, o que garante que a mesma pergunta será 

feita da mesma forma a todas as pessoas que forem pesquisadas. Posteriormente, com o intuito de 

sanar quaisquer dúvidas ainda existentes, foi realizada também uma videoconferência com os 

gestores, através da plataforma Google Meet. 

Inicialmente, a entrevista foi direcionada diretamente ao TCE-RN e enviada para o gestor 

e sua equipe, através do e-mail institucional. Ocorreram contatos por meio telefônico e 

videoconferência. Na primeira entrevista, realizada com o TCE-RN, especificamente com a 

Secretaria de Controle Externo (SECEX), participaram o Secretário da Unidade, e posteriormente 

por videoconferência, dois integrantes de sua equipe, que ficaram responsáveis por mandar as 

respostas da entrevista, esta enviada por e-mail, através do canal da Ouvidoria do TCE-RN.  
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Após o recebimento das respostas da entrevista realizada com o TCE-RN, e com a relação 

dos auditados, por acessibilidade, foi realizada a segunda entrevista, dessa vez com o Diretor de 

Departamento de Auditoria da CGM, que é o responsável por atender as demandas de auditoria da 

Prefeitura do Natal, uma das entidades auditadas pelo TCE-RN. Nessa entrevista foi realizada 

apenas uma pergunta, semelhante ao segundo questionamento realizado ao TCE-RN. Devido ao 

curto espaço de tempo da pesquisa, a entrevista foi realizada somente com este ente auditado. Após 

a coleta desses dados, eles foram organizados da melhor maneira possível, a fim de obter uma 

análise completa desses benefícios.  

O objetivo principal da realização das entrevistas foi examinar a percepção dos auditores 

do TCE/RN acerca dos possíveis benefícios das auditorias realizadas e se as auditorias realizadas 

pelo TCE-RN, de fato, geram benefícios àquelas entidades, neste caso, a CGM Natal. As questões 

para realização da entrevista estruturada foram com base nos objetivos geral e específicos, 

idealizadas conforme a análise qualitativa. As respostas foram consolidadas, primeiramente, com 

as respostas obtidas pelo TCE-RN, e posteriormente, com a CGM Natal. 

As entrevistas, por e-mail, foram realizadas entre os dias 15/08/2021 a 08/09/2021, e 

tiveram a finalidade de verificar a percepção dos auditores do TCE/RN a da CGM Natal, acerca 

dos possíveis benefícios das auditorias realizadas, se as auditorias realizadas pelo TCE/RN geram 

benefícios de maneira a agregar valor para as entidades auditadas. Durante o período das 

entrevistas, foi realizada uma videoconferência, por meio do Google Meet, com a equipe do TCE-

RN, para que fosse definida a melhor forma e quando a entrevista poderia ser enviada. As respostas 

foram enviadas também por e-mail, juntamente com uma planilha utilizada pelo TCE-RN, que 

detalha os tipos de auditorias realizadas pelo órgão. 

Os gestores que participaram da entrevista foram selecionados com base em informações 

(site do TCE-RN e da CGM Natal indicavam as equipes responsáveis) que apontavam para os que 

trabalhavam diretamente com o atendimento das demandas. 
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3.3 TRATAMENTO PARA ANÁLISE DOS DADOS 

 

De acordo com Gil (2008), na análise qualitativa não existe fórmulas ou receitas 

predefinidas; essa análise depende da capacidade e do estilo do pesquisador.  

Já para Michel (2009, p.38) “é possível tratar os dados quantitativa e qualitativamente ao 

mesmo tempo, utilizando-se primeiramente a estatística descritiva para apoiar uma interpretação 

ou desencadeá-la”. No primeiro questionamento, foi realizada uma análise quantitativa para 

comparar o número total de auditorias realizadas pelo TCE-RN e quais auditorias foram 

predominantes nos últimos 2 (dois) anos. Posteriormente, foi verificado, também, quais foram as 

entidades por ele auditadas.  

Para fazer essa primeira análise, foi utilizado estatística descritiva no tratamento dos dados. 

Para Gil (2008), a estatística descritiva proporciona o que costuma ser chamado de análise 

univariada. Estes procedimentos possibilitam caracterizar o que é típico no grupo, indicar a 

variabilidade dos indivíduos, além de verificar como os indivíduos se distribuem em relação a 

determinadas variáveis. Os gráficos foram elaborados para verificar o percentual das entidades 

auditadas e das auditorias e, assim, poder compará-las. 

Para o tratamento dos dados qualitativos, sua apresentação foi em forma de textos. Já em 

relação à conclusão, foram analisadas as respostas dos gestores entrevistados.  

  

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

  

Segundo Yin (2001, p.29), “O estudo de caso, como o experimento, não representa uma 

‘amostragem’ e o objetivo do pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) 

e não enumerar frequências (generalização estatística)”. Por essa razão é que existe crítica ao uso 

deste método. Em geral, as críticas podem ser resumidas em: pouca base para generalização 

científica e demora em obter e analisar dados. Por ser um estudo intenso em uma determinada 

entidade ou objeto, as conclusões encontradas neste trabalho serão aplicadas apenas para fins de 

organização do objeto de estudo.  
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Foi observado, também, uma outra limitação nesse trabalho, desta vez, relacionada à coleta 

e análise de dados. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, e uma entrevista gera uma 

imensa quantidade de dados. Além do mais, por se tratar de uma análise qualitativa, a organização 

dos dados é complexa, pois não existem fórmulas previamente definidas. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Em conformidade com a metodologia, as questões para realização da entrevista estruturada 

foram elaboradas com base nos objetivos geral e específicos, idealizadas conforme a análise 

qualitativa.  

O primeiro questionamento foi voltado especificamente para o TCE-RN. Foram 

questionados em relação à quais tipos e quantas auditorias foram realizadas nos últimos 2 (dois) 

anos pelo TCE-RN e quais foram as entidades auditadas.  A resposta enviada pelo TCE-RN foi 

uma planilha com os dados para verificação, apresentados no gráfico 1.  

Dentre as entidades auditadas, estão as Prefeituras da Grande Natal e de alguns interiores, 

além de Câmaras Municipais e Secretarias, conforme apresentadas no gráfico 2. O resultado das 

entrevistas mostrou que, durante os anos de 2019 – 2021, foram realizadas um total de 450 

auditorias, desde auditorias de conformidade, à auditorias nas contas do chefe do executivo, em 

diversas entidades, como Prefeituras e Câmaras Municipais.  

Responderam, ainda na entrevista, que não há registro dos benefícios gerados pela atuação 

do Tribunal de Contas, tendo em vista a ausência de regulamentação e controle nesse sentido, 

conforme a explicação contida na resposta ao segundo questionamento desta entrevista. Também, 

em razão de não constarem informações estruturadas, não foi possível informar o período de 

realização de cada trabalho de auditoria relacionado.  
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Gráfico 1 – Tipos de Auditoria 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas pelo TCE/RN 

 

 

Gráfico 2 – Entidades Auditadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas respostas obtidas pelo TCE/RN 
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O segundo questionamento foi realizado tanto para o TCE-RN, quanto para à CGM Natal, 

e as respostas foram similares. Foi questionado se, na perspectiva do gestor, as auditorias 

realizadas pelo TCE-RN agregam valor às entidades auditadas e quais foram os benefícios gerados, 

além de como são contabilizados os benefícios financeiros e não-financeiros destas auditorias. De 

maneira geral, as respostas obtidas foram que a atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio 

Grande do Norte (TCE-RN), no âmbito das auditorias, sejam elas de conformidade, operacionais 

ou financeiras, é voltada principalmente ao aperfeiçoamento da gestão pública, com a correção e 

prevenção de irregularidades e, quando cabível, a determinação para a devolução de recursos 

indevidamente aplicados.  

O valor agregado às entidades auditadas relaciona-se, principalmente, com benefícios 

quantitativos financeiros ou benefícios qualitativos (não financeiros). O TCE-RN completou, 

ainda, que relativamente aos benefícios gerados pelas auditorias por ele realizadas, esclarece-se 

que até o presente momento o Tribunal não adota metodologias de quantificação de benefícios 

decorrentes de sua atuação, assim como não possui sistemática de registro desses benefícios.  

Ademais, é importante salientar que o TCE-RN está desenvolvendo a adoção de 

metodologia de quantificação de benefícios, conforme consta em seu planejamento estratégico 

corrente (Plano de Diretrizes Anual – PDA 2021/2022), tomando por base os conceitos 

estabelecidos pelo Manual de Quantificação de Benefícios Gerados Pela Atuação dos Tribunais 

de Contas (MQB)1 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), 

elaborado com o intuito de fomentar e uniformizar o registro dos benefícios em todos os Tribunais 

de Contas no território brasileiro. 

O terceiro questionamento fazia referência ao Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade, e se o TCE fazia uso dele. A resposta do TCE foi a seguinte: Em que pese a 

formalização de um Manual de Auditoria, voltado à padronização e normatização do exercício da 

fiscalização do controle externo (Resolução nº 026/2012-TCE2), assim como da adoção das 

Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público (NBASP, pela Resolução nº 010/2020-TCE3), 

o TCE-RN não possui um programa formal de Gestão e Melhoria da Qualidade. 

No entanto, além das soluções supracitadas como etapas para consolidar um programa nos 

termos do questionamento realizado, foi implantado o Sistema de Documentação e Gestão de 
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Fiscalização (SisDGF, regulamentado pela Resolução nº 015/2020-TCE4), destinado ao 

estabelecimento do controle quantitativo e qualitativo dos trabalhos de fiscalização, alinhado às 

NBASP, e que consiste no estabelecimento de fluxos de tarefas a serem realizadas no curso das 

fiscalizações e armazenamento da documentação gerada nos trabalhos.  

Ainda, o PDA 2021/2022 do Tribunal de Contas, no âmbito da Secretaria de Controle 

Externo, prevê a regulamentação do programa de controle e garantia da qualidade nos trabalhos 

de fiscalização inerentes ao Tribunal de Contas do Estado, atendendo, após a sua implantação, o 

questionamento aqui tratado.  

De maneira geral, o resultado das entrevistas mostrou, ainda, que os benefícios gerados 

podem ser vistos através da correção e prevenção de irregularidades, tornando possível o 

aperfeiçoamento da gestão pública. 
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5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente trabalho, pôde-se constatar que as auditorias não podem ser vistas 

simplesmente como instrumento para identificar irregularidades ou erros na gestão pública, mas 

também, para trazer benefícios para a administração pública, agregando valor às entidades e 

aperfeiçoando o trabalho de seus gestores. O presente estudo buscou enfatizar esse outro lado da 

auditoria, que é o de gerar benefícios. 

Para atingir o objetivo do estudo e analisar sob perspectivas diferentes os possíveis 

benefícios que a Auditoria Externa pode gerar, foram realizadas duas entrevistas com gestores do 

TCE-RN e da CGM Natal, respectivamente, e as respostas obtidas foram analisadas, com o intuito 

de verificar se, de fato, há benefícios sendo gerados pelas auditorias externas realizadas pelo 

TCE/RN. 

O resultado da entrevista com o TCE-RN mostrou que, durante os anos de 2019 – 2021, 

foram realizadas um total de 450 auditorias, desde auditorias de conformidade a auditorias nas 

contas do chefe do executivo, em diversas entidades, como Prefeituras e Câmaras Municipais.  

O resultado das entrevistas mostrou que, na visão dos gestores entrevistados, a Auditoria 

Externa pode sim, gerar benefícios, por meio da correção e prevenção de irregularidades, tornando 

possível o aperfeiçoamento da gestão pública.  

Vale ressaltar que, apesar dos gestores enfatizarem que a Auditoria Externa gera benefícios 

para as entidades entrevistadas, existem pontos que precisam ser melhorados. A questão, por 

exemplo, de que até o presente momento o Tribunal não adota metodologias de quantificação de 

benefícios decorrentes de sua atuação, como ainda não possui sistemática de registro desses 

benefícios.  

Outro ponto negativo foi quanto à questão do Programa de Gestão e Melhoria da 

Qualidade, pois o TCE-RN não possui um programa formal de Gestão e Melhoria da Qualidade.  

Ainda assim, salientou que o PDA 2021/2022 do Tribunal de Contas, no âmbito da Secretaria de 

Controle Externo, prevê a regulamentação do programa de controle e garantia da qualidade nos 

trabalhos de fiscalização inerentes ao Tribunal de Contas do Estado, atendendo, após a sua 

implantação, o questionamento aqui tratado.  
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Em contrapartida, o TCE-RN enfatiza, que está desenvolvendo a adoção de metodologia 

de quantificação de benefícios, conforme consta em seu planejamento estratégico corrente.  

Diante do resultado obtido, é possível chegar à conclusão de que as auditorias do TCE-RN 

são muito importantes, auxiliando na prevenção de irregularidades, gerando benefícios e 

agregando valor as entidades entrevistadas e que também foram auditadas. Ainda assim, o indicado 

é que sejam realizadas futuras pesquisas que possam dar continuidade ao estudo aqui realizado, 

principalmente no que se refere ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade e no Sistema de 

mensuração dos Benefícios. 
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APÊNDICE A – Entrevistas 

 

Entrevista - 01 

Cargo: Secretário de Controle Externo e Auditores 

 

1 - Quantas auditorias foram realizadas nos últimos 2(dois) anos pelo TCE e quais foram os tipos 

(conformidade, operacional etc.)? Quais foram os entes auditados?  

Para maior abrangência dos dados solicitados, remete-se em anexo planilha contendo relação dos 

processos que envolveram a realização de auditorias (em sentido estrito) ou inspeções no período 

abrangido. Esclarece-se, ainda, não haver registro dos benefícios gerados pela atuação do Tribunal 

de Contas, tendo em vista a ausência de regulamentação e controle nesse sentido, conforme a 

explicação contida na resposta ao segundo questionamento desta entrevista. Também, em razão de 

não constarem informações estruturadas, não foi possível informar o período de realização de cada 

trabalho de auditoria relacionado. Em razão de não haver dados estruturados, foram incluídos 

procedimentos relacionados a denúncias e representações, que podem gerar auditorias ou 

inspeções, ou são produtos decorrentes de acompanhamentos realizados pelas Unidades de 

Controle Externo. A análise de contas anuais é realizada mediante auditoria. Ainda, além dos dados 

solicitados, foi incluída uma nova coluna informando se o processo foi julgado ou não, 

possibilitando, através da consulta ao sítio www.tce.rn.gov.br, o acesso ao detalhamento de 

eventuais benefícios, quando confrontada a situação do órgão fiscalizado com a decisão do 

Tribunal que determinar ajustes, melhorias, correções ou punições. 

 

2 - Na sua perspectiva como gestor, de que forma as auditorias realizadas pelo TCE agregam valor 

às entidades auditadas? Quais foram os benefícios gerados e como são contabilizados os benefícios 

financeiros e não-financeiros destas auditorias? 

A atuação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN), no âmbito das 

auditorias –sejam elas de conformidade, operacionais ou financeiras, é voltada principalmente ao 

aperfeiçoamento da gestão pública, com a correção e prevenção de irregularidades e, quando 
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cabível, a determinação para a devolução de recursos indevidamente aplicados. Tendo isso em 

vista, o valor agregado às entidades auditadas relaciona-se principalmente com benefícios 

quantitativos financeiros ou benefícios qualitativos (não financeiros). Relativamente aos 

benefícios gerados pelas auditorias realizadas pelo TCE-RN, esclarece-se que até o presente 

momento o Tribunal não adota metodologias de quantificação de benefícios decorrentes de sua 

atuação, assim como não possui sistemática de registro desses benefícios. É importante salientar, 

ademais, que o TCE-RN está desenvolvendo a adoção de metodologia de quantificação de 

benefícios, conforme consta em seu planejamento estratégico corrente (Plano de Diretrizes Anual 

– PDA 2021/2022), tomando por base os conceitos estabelecidos pelo Manual de Quantificação 

de Benefícios Gerados Pela Atuação dos Tribunais de Contas (MQB)1 da Associação dos 

Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), elaborado com o intuito de fomentar e 

uniformizar o registro dos benefícios em todos os Tribunais de Contas no território brasileiro. 

 

3 - O TCE faz uso de algum tipo Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade? 

Em que pese a formalização de um Manual de Auditoria, voltado à padronização e normatização 

do exercício da fiscalização do controle externo (Resolução nº 026/2012-TCE2 ), assim como da 

adoção das Normas Brasileiras de Auditoria no Setor Público (NBASP, pela Resolução nº 

010/2020-TCE3 ), o TCE-RN não possui um programa formal de Gestão e Melhoria da Qualidade. 

No entanto, além das soluções acima citadas como etapas para consolidar um programa nos termos 

do questionamento realizado, foi implantado o Sistema de Documentação e Gestão de Fiscalização 

(SisDGF, regulamentado pela Resolução nº 015/2020-TCE4 ), destinado ao estabelecimento do 

controle quantitativo e qualitativo dos trabalhos de fiscalização, alinhado às NBASP, e que 

consiste no estabelecimento de fluxos de tarefas a serem realizadas no curso das fiscalizações e 

armazenamento da documentação gerada nos trabalhos. Ainda, o PDA 2021/2022 do Tribunal de 

Contas, no âmbito da Secretaria de Controle Externo, prevê a regulamentação do programa de 

controle e garantia da qualidade nos trabalhos de fiscalização inerentes ao Tribunal de Contas do 

Estado, atendendo, após a sua implantação, o questionamento aqui tratado.  
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Entrevista – 02 

Cargo: Diretor de Auditoria Interna 

 

1 - Na sua perspectiva como gestor, de que forma as auditorias realizadas pelo TCE agregam valor 

às entidades auditadas? Quais foram os benefícios gerados e como são contabilizados os benefícios 

financeiros e não-financeiros destas auditorias? 

As auditorias realizadas pelo TCE agregam valor ao trabalho realizado por seus jurisdicionados, 

uma vez que podem endossar a lisura nos processos, programas ou atividades executadas pelo 

respectivo ente auditado. Podem, ainda, identificar falhas, solicitar esclarecimentos e sugerir ati-

tudes a serem tomadas pelo ente que irão dar maior transparência e correção ao seu trabalho, em-

bora possa até mesmo endossar punições em determinados casos de descumprimento de normas 

ou de suas recomendações.  Considero que haja maior facilidade na verificação dos benefícios não 

financeiros gerados por essas auditorias, tendo em vista que em virtude delas, espera-se uma me-

lhoria nos processos executados na consecução do gasto público e na confiabilidade dos dados 

constantes nos demonstrativos contábeis.  

 

 

 

 

 

 

 

 


