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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa objetivou compreender  a eficácia e o risco do processo de pagamento de 

pessoal do Comando da Aeronáutica, no período compreendido entre 2006 e 2015. A metodologia 

adotada foi pesquisa descritiva, documental e de campo, com abordagem qualitativa. O modelo 

empírico foi baseado principalmente nos autores Padoveze e Bertolucci (2013), Dias (2008), Reis 

e Machado Jr (1994) e Steinberg et al. (2003), além de outros autores que abordaram avaliação de 

risco e eficácia em processo governamental. O universo de sujeitos compreendeu representantes 

dos três Órgãos principais do Comando da Aeronáutica envolvidos com o processo de pagamento 

de pessoal: Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP), Diretoria de Administração de Pessoal 

(DIRAP) e Subdiretoria de Inativos e Pensionistas (SDIP), totalizando 10 sujeitos. Adotaram-se, 

como instrumento de coleta de dados, entrevistas semiestruturadas ou parcialmente estruturadas as 

quais foram tratadas por meio da análise de conteúdo. Dentre os principais resultados, tem-se que 

a análise do risco do pagamento de pessoal militar demonstra que o Comando da Aeronáutica deve 

priorizar a mitigação principalmente dos riscos constantes da faixa cinza escuro, cuja 

probabilidade e impacto enquadram-se nos maiores patamares, quais sejam: concessão indevida de 

anistia, averbação ilegal de tempo de serviço, habilitação de pensão militar com declaração falsa, 

acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos públicos, desvio de recursos de 

militares/pensionistas falecidos, licenciados ou transferidos por meio de adiantamento não 

resgatado. Quanto à avaliação de risco de pagamento de pessoal civil, destacam-se os seguintes 

riscos enquadrados nos maiores patamares: não pagamento proporcional das gratificações da 

pensão civil, desvio de recursos de pensionistas falecidos, pensão civil ilegal a menor sob guarda, 

inobservância da paridade dos benefícios na pensão civil com a remuneração do cargo efetivo do 

falecido, reajustes pagos indevidamente, averbação ilegal de tempo de serviço, pensão civil ilegal 

a filho maior ocupante de cargo público e acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos 

públicos. Por fim, conclui-se que o processo de pagamento de pessoal do Comando da 

Aeronáutica é eficaz na mitigação dos riscos ora apurados em razão das ferramentas de controle 

existentes.  

 

 

Palavras-chave: Risco. Eficácia. Pagamento de pessoal. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



7 

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to understand the efficacy and the risk of the payment process of the Air 

Force Command staff, in the period between 2006 and 2015. The methodology was descriptive, 

documentary and field with a qualitative approach. The empirical model was mainly based on the 

authors Padoveze and Bertolucci (2013), Dias (2008), Reis e Machado Jr. (1994) and Steinberg et 

al. (2003), and other authors that addressed risk assessment and effectiveness in government 

process. The universe of subjects comprised representatives of the three main organs of the 

Brazilian Air Force involved with the personal payment process: Subdirectorate Personnel 

Payment (SDPP), Directorate of Personnel Management (DIRAP) and Subdirectorate of Inactive 

and Pensioners (SDIP) totaling 10 subjects. They were adopted, such as data collection 

instrument, semi-structured interviews or partially structured which were treated by content 

analysis. Among the main results, it is that the analysis of the risk of payment of military 

personnel shows that the Air Force Command should prioritize mitigation mainly the constant risk 

of dark gray band, whose probability and impact fall into the higher levels, which are: improper 

granting of amnesty, illegal registration of service time, military pension qualification with 

misrepresentation, illegal accumulation of benefits / pensions or public office, misuse of military 

resources / deceased pensioners, licensed or transferred through unredeemed advance. As for the 

civilian payment risk assessment, we highlight the following risks framed in higher levels: not 

proportional payment of gratuities of civil pension diversion of military resources / deceased 

pensioners, illegal civil pension minor under guard, breach of parity of benefits in the civil 

pension with the remuneration of the effective position of the deceased, wrongly paid 

readjustments, illegal registration of service time, illegal civil pension eldest son public office 

occupier and illegal accumulation of benefits / pensions or public office . Finally, it is concluded 

that the process of payment Air Force Command staff is effective in mitigating the risk now 

established due to the existing control tools. 

 

Keywords: Risk. Effectiveness. Personal payment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Pública brasileira atualmente vive um clima de total desconfiança e 

falta de credibilidade nos gestores públicos e governantes. A corrupção é uma das maiores 

adversidades a ser enfrentada pelo Estado haja vista a impunidade ou morosidade da Justiça 

brasileira para punição do infrator.  

A corrupção não é um problema recente, pois desde a época do Brasil Colônia, o país 

sofre com desfalques praticados pelos colonizadores e futuramente pelos governantes e 

funcionários públicos. É um problema cultural que vem se arraigando no decorrer do tempo. Para 

alguns, o que é público não possui dono. Esta assertiva é bem peculiar da fase patrimonialista da 

Administração Pública no Brasil, a qual confundia o patrimônio público com o privado, sendo 

fortemente marcada pelo nepotismo, empreguismo e corrupção. Infelizmente, resquícios das 

características desta fase perduram até os tempos de hoje, apesar da evidência de diversas 

tentativas de mudanças deste cenário no decorrer da história brasileira.  

Como por exemplo, em 1936, iniciou-se a fase da Administração burocrática no 

Brasil, visando à substituição da administração patrimonialista. Com ela, surgiram os princípios 

centralizadores e hierárquicos da burocracia clássica, a realização de concursos públicos para 

seleção dos funcionários, a tentativa de separação do público do privado. A criação do 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP) em 1938, por meio pelo decreto-lei 

nº 579, de 30 de julho de 1938, marcou o início da administração burocrática no Brasil (BRASIL, 

1938). 

A partir de 1967, concretizou-se o início da reforma administrativa gerencial, com a 

criação do Decreto Lei 200/67 o qual primava pela desburocratização do Estado e descentralização 

dos serviços públicos. Com ela, a criação de autarquias, priorizando a administração pública 

indireta de algumas atividades típicas do Estado (BRASIL, 1967). 

No entanto, em março de 1985, a transição democrática governo de Sarney 

representou uma volta aos ideais burocráticos dos anos 30 e uma tentativa de retorno ao 

populismo e ao desenvolvimentismo dos anos 50. Com isso, aumentou-se gasto público, 

elevaram-se os salários, manteve-se o modelo de substituição de importações por meio de uma 

versão populista, implantou-se o fracassado Plano cruzado e mergulhou em 1988 e 1989 em uma 

política populista e patrimonialista que representou uma verdadeira volta ao capital mercantil. 

Foi neste clima de burocratização que foi promulgada a Constituição Federal de 1988, 

a qual define que a Administração Pública no Brasil deve ser regida pelos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade. Para Di Pietro (2006), significa que, respectivamente, a 
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Administração só pode fazer o que a lei permite, não pode atuar com vistas a prejudicar ou 

beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o 

seu comportamento, deve atuar segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé e deve 

primar pela ampla divulgação dos atos praticados pela Administração Pública. Os processos 

administrativos federais devem primar tanto pelos princípios contidos na Carta Magna quanto por 

outros contidos em leis esparsas.  

Em meio a este período natural de desconfiança para as novas ideias, o Brasil passou 

para a fase do gerencialismo. Este modelo parte da convicção generalizada de que o 

anteriormente implantado em 1988 foi irreal e agravou o problema ao invés de resolvê-lo.  

Engloba e flexibiliza os princípios burocráticos clássicos. 

Este período também foi chamado de Nova Gestão Pública e adquiriu grande 

repercussão após a publicação do livro “Reinventando o Governo” dos autores Osborne e Gaebler 

em 1995 (FREITAS JR, 2009). Esta nova orientação deu origem a uma série de reformas 

administrativas na década de 1980 nos Estados Unidos e Inglaterra, em resposta à crise do Estado 

intervencionista, também conhecido como Estado do Bem-Estar social (MARTINS, IMASATO, 

PIERANTI, 2007; PRADO, PÓ, 2007; REZENDE, 2004; 2002).  

Na Inglaterra, foram criadas as agências do programa Next Steps - fundamentadas em 

gerenciamento de contratos baseados em projetos –, desenvolvimento de sistemas de informações 

para ministros, a carta do cidadão, entre outros (BARBERIS, 1998).  

Para Barberis (1998), a New Public Management (NPM) tem sido associada implícita 

e explicitamente com diversas abordagens teóricas de administração pública como a teoria da 

escolha pública, mantendo, em alguns momentos, links com outras teorias e modelos de natureza 

neoliberal, na busca de se manter flexível às diversas abordagens com o intuito de aumentar a 

eficiência do Estado.    

Segundo Wise (2002), as reformas administrativas são vistas no bojo da NPM de 

forma a transmitir a ideia de que maiores níveis de eficiência em consonância com uma orientação 

voltada para o mercado correspondem, à grande maioria das mudanças e inovações 

contemporâneas no setor público.  

Samaratunge, Alam e Teicher (2008) argumentam que a NPM tem sido vista como um 

rótulo de uma série de reformas inspiradas na crença de que as técnicas de gestão do setor privado 

em conjunto com mecanismos de mercado poderiam aumentar a eficiência do setor público e 

melhorar a qualidade dos serviços ofertados à população.  

Nesta mesma linha de raciocínio, Keating (2001) argumenta que na grande maioria 

dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 
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as reformas direcionadas ao novo modelo de gestão pública envolviam uma mudança cultural de 

paradigma que tentava combinar modernas práticas de gestão com uma lógica econômica, mas 

sem perder o núcleo central dos serviços públicos.  

Diferentemente do paradigma burocrático de administração pública, guiado por um 

sistema de tomada de decisão totalmente hierárquico e focado em regras e processos, a nova 

gestão pública é caracterizada, segundo Keating (2001, p.145) por:  

a) Foco nos resultados em termos de eficiência, efetividade, qualidade do serviço e no 

ganho dos beneficiários;  

b) Um ambiente de gestão descentralizado que melhor combina autoridade e 

responsabilidade, no qual as decisões são tomadas de forma a prover feedback dos 

usuários dos serviços públicos e de outros grupos de interesse;  

c) Maior foco nos clientes e na provisão de suas escolhas por meio da criação de um 

ambiente competitivo com outras organizações públicas e competidores não 

governamentais;  

d) Maior flexibilidade para explorar alternativas de custo mais efetivas para a provisão e 

regulação dos serviços públicos, incluindo a utilização de mecanismos do setor privado 

como cartas de cobrança, vouchers e venda de direitos de propriedade; e 

e) Accountability para resultados e para o estabelecimento de processos equitativos que 

dêem maior atenção para uma gestão de riscos.  

 

Mesmo com a crescente repercussão internacional sobre a temática, Samaratunge, 

Alam e Teicher (2008) indicam que a atenção dada aos processos de reforma nos países 

emergentes ou em vias de desenvolvimento tem sido limitada. O desenvolvimento da crítica 

desenvolvida pelos autores recai no fato de a academia internacional não ampliar o escopo de 

estudos que atualmente se encontra muito limitado nos países membros da OCDE.  

No Brasil, as práticas no bojo deste paradigma têm início com o que se costuma 

chamar de Reforma Bresser, através do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado 

– MARE, cuja plataforma foi construída com base em um diagnóstico que enfatizava falhas na 

Constituição de 1988 e, “se apoiava na tentativa de aprendizado em relação à experiência 

internacional recente, marcada pela construção da nova gestão pública” (ABRUCIO, 2007, p. 71).  

Bresser apoiou-se numa ideia mobilizadora: a de uma administração voltada para 

resultados, ou modelo gerencial, como era chamado à época. A despeito de muitas mudanças 

institucionais requeridas para se chegar a este paradigma não terem sido feitas, houve um “choque 

cultural”. Os conceitos subjacentes a esta visão foram espalhados por todo o país e, observando as 

ações de vários governos subnacionais, percebe-se facilmente a influência destas ideias na atuação 

de gestores públicos e numa série de inovações governamentais nos últimos anos (ABRUCIO, 

2007, p. 72)  

Uma das críticas acerca da Nova Gestão Pública foi evidenciada por Schubert (2009) o 

qual considera este modelo de gestão apenas uma moda passageira, que tem sido tratado na esfera 

política como slogan governamental. Outra crítica ao modelo corresponde ao fato de que apesar da 
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grande repercussão da New Public Management, nem sempre esta alcança os resultados esperados, 

principalmente em países em desenvolvimento, pois estes apresentam traços culturais que 

impedem a plena concepção do modelo gerencial (PILLAY, 2008).  

Paula (2007) argumenta que a edificação da nova gestão pública ocorreu com base em 

princípios neoconservadores que buscavam aumentar a eficiência do Estado por meio de 

mecanismos baseados em propostas neoliberais e nas recomendações da teoria da escolha pública, 

ganhando maior repercussão com a crise do Estado Keynesiano e se caracterizando, basicamente, 

pela transformação de ideias, valores e práticas desenvolvidos no setor privado como um 

referencial para o setor público. 

De forma sintética, o modelo de gestão pública tem como base a utilização intensa de 

práticas gerenciais como a descentralização, delegação de autoridade e controle sobre o 

desempenho, com forte ênfase na eficácia do serviço público (GIACOMO, 2005). Seguindo esta 

linha de raciocínio Maesschalck (2004) afirma que a reforma buscava introduzir a utilização de 

sistemas de gerenciamento de performance, maior responsabilização e Accountability para os 

gestores públicos, maior competição no setor público e introdução de práticas de gerenciamento 

da qualidade.  

Para desenvolver as práticas pregadas pela NPM, Araújo (2010) ressalta a importância 

de que o atual gestor público deve apropriar-se de um conjunto de conhecimentos capazes de 

subsidiar a sua prática de gestão rumo ao alcance de resultados norteados pelos valores da 

eficiência, eficácia e efetividade. Bem como, conhecimentos em liderança e gestão, ética, gestão 

de recursos humanos, avaliação de desempenho, contratos de gestão, Direito, negociação, gestão 

por resultados, avaliação institucional, formulação de políticas, parcerias, novos arranjos 

organizacionais, entre outros.  

Para melhor compreensão, a seguir são apresentados sucintamente os conceitos de 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade: 

a) ECONOMICIDADE: consiste na otimização dos resultados, por meio da escolha 

dos menores custos, mantendo em um nível aceitável as despesas com aquisição e/ou alocação dos 

recursos humanos, financeiros ou materiais utilizados. Assim, rata da capacidade do gestor em 

adquirir e administrar de modo adequado os recursos, mantendo os custos baixos (INTOSAI, 

2005; BRASIL, 2009; ROCHA; QUINTIERE, 2009; PETER; MACHADO,2009); 

b) EFICIÊNCIA: trata da otimização dos processos de transformação de insumos em 

produtos, de maneira a aproveitá-los ao máximo sem redução da qualidade. Mede, portanto, a 

relação custo-benefício dos atos de gestão (INTOSAI, 2005; BRASIL, 2009; ROCHA; 

QUINTIERE, 2009); 
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c) EFICÁCIA: é a capacidade de alcance dos objetivos, das metas e das prioridades 

fixados no planejamento das ações do órgão. Tais objetivos podem ser expressos tanto em meta de 

produção (produtos) quanto atendimento (serviços) (INTOSAI, 2005; BRASIL, 2009; PETER; 

MACHADO,2009); e 

d) EFETIVIDADE: trata-se de verificar a ocorrência de mudanças na população-alvo 

que se poderia razoavelmente atribuir às ações do programa avaliado (COHEN; FRANCO, 1993; 

BRASIL, 2009). 

Esta pesquisa buscou enfatizar duas características da Nova Gestão Pública, avaliação 

do risco e da eficácia de um processo do Comando da Aeronáutica: o de pagamento de pessoal 

militar e civil. Para isso, adotou-se como parâmetro principal de análise do risco a emissão de 

acórdãos pelo Tribunal de Contas da União (TCU), sobre pagamento de pessoal, envolvendo o 

Comando da Aeronáutica, nos últimos dez anos. 

Ao realizar uma pesquisa no sítio oficial do TCU, em 22 de fevereiro de 2016, frase 

chave exata “pagamento de pessoal”, constatou-se a emissão de 882 acórdãos, nos últimos dez 

anos, considerando-se o período compreendido entre 2006 e 2015, dentre os quais 93 foram 

emitidos contra o Comando da Aeronáutica, o que confirma a existência de riscos no processo de 

pagamento de pessoal no período avaliado.  

Consequentemente, é importante compreender os riscos do processo de pagamento de 

pessoal para que haja o futuro aprimoramento da eficácia dos processos adotados pelo Comando 

da Aeronáutica. 

Segundo Reis e Machado Jr (1994, p. 318),“eficácia diz respeito ao atingimento de 

objetivos e metas. Sua preocupação é com resultados. Se uma organização tem claramente 

definidos os seus objetivos e estes são atingidos, dizemos que a organização é eficaz.” 

Logo, a presente pesquisa foi desenvolvida mediante a formulação do seguinte 

problema: Como se materializa a eficácia do processo de pagamento de pessoal do Comando da 

Aeronáutica na possibilidade de detecção dos riscos observados nos últimos dez anos?  

 

1.1 JUSTIFICATIVA   

O presente estudo pretende contribuir com o Sistema de pagamento de pessoal do 

Comando da Aeronáutica, aplicando-se método de auditoria de gestão governamental moderno, a 

fim de compreender os riscos do processo, o momento da necessidade de revisar a ferramenta de 

controle interno, o sistema informatizado adotado e promover o contínuo aprimoramento da 

gestão pública. 

Representa, ainda, avanço para o processo de pagamento de pessoal do Comando da 
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Aeronáutica em razão da inexistência de trabalho acadêmico abrangendo ao mesmo tempo tanto o 

pagamento de pessoal militar como o de civil.   

Agrega-se, ainda, à relevância da pesquisa, o vulto das despesas de pagamento de 

pessoal do Comando da Aeronáutica, segundo dados obtidos junto aos entrevistados da 

Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP- PP3-1 e PP3-2):   

Em 2015, o efetivo de pessoal do Comando da Aeronáutica era de aproximadamente 

197.587 pessoas, incluindo-se militares da ativa, inativos, pensionistas militares, civis da 

ativa, aposentados e pensionistas civis. O orçamento com pagamento de pessoal deste 

Comando em 2015 totalizou cerca de R$ 12 bilhões, o que representa 67% do orçamento 

total do referido Órgão, de aproximadamente R$ 18 bilhões. (RepresentanteS da SDPP-

PP3-1 e PP3-2). 

 

A pesquisa é viável visto que os acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União 

estão disponíveis na internet o que facilita a busca. A legislação sobre pagamento de pessoal do 

Comando da Aeronáutica também é de fácil acesso na rede informatizada do Órgão e os sujeitos 

da pesquisa a serem entrevistados estão sediados na cidade do Rio de Janeiro, onde a pesquisadora 

reside atualmente.  

Conforme pode ser visualizado no Quadro 1, foi realizado em 2015 um levantamento 

no banco de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), com a palavra chave auditoria em pagamento de pessoal, e foram encontradas 

as seguintes pesquisas científicas relacionadas ao tema desta dissertação. 

Quadro 1– Pesquisas científicas sobre auditoria em pagamento de pessoal 

 
ORIGEM AUTOR TÍTULO 

Banco de teses da 

Capes 

REIS, Kleber Rodger. Controle Interno em Órgão Público: Um estudo do sistema de 

pagamento de pessoal da Marinha do Brasil ' 01/02/2012 155 f. 

Mestrado acadêmico em ciências contábeis instituição de ensino: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro Biblioteca depositária: 

Biblioteca CCS/B da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Banco de teses da 

Capes 

CUNHA, Ricardo 

Bernardes Da. 

Controle Interno em Órgão da Marinha do Brasil: similaridades e 

diferenças com o modelo COSO-I  01/12/2012 112 f. mestrado 

acadêmico em ciências contábeis instituição de ensino: 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro biblioteca depositária: 

biblioteca CCS/B da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

Banco de teses e 

dissertações da 

Universidade do 

Minho, em Portugal 

LOPES, Marcello de 

Souza  

 

O Controle Interno no Poder Executivo Federal brasileiro. 

Dissertação de Mestrado. 2013. 

Banco de teses e 

dissertações da 

Universidade do 

Minho, em Portugal 

MOURA, Herval da 

Silva 

Os controles adotados na Administração Pública como 

instrumentos de redução dos riscos de corrupção e aumento da 

eficiência e transparência dos recursos. Tese de doutorado. 2013. 

Banco de teses e 

dissertações da 

Universidade do 

Minho, em Portugal 

ARAÚJO, Marta 

Sofia dos Santos 

Desafios da auditoria de sistemas de informação: presente e futuro. 

Dissertação de Mestrado. 2012. 

Fonte: Elaboração própria (2015) 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/26002
http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Moura%2C+Herval+da+Silva
http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Moura%2C+Herval+da+Silva
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25440
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25440
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25440
http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Araújo%2C+Marta+Sofia+dos+Santos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/browse?type=author&value=Araújo%2C+Marta+Sofia+dos+Santos
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/25862
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Do quadro acima, constatou-se que as teses e dissertações de mestrado apostaram no 

fortalecimento das ferramentas de controle interno e dos sistemas informatizados como fator 

essencial para redução dos riscos de corrupção e erros na folha de pagamento de pessoal. 

Este trabalho poderá contribuir para a academia, pois o tema de auditoria em processo 

de pagamento de pessoal é pouco abordado em pesquisas científicas. A aplicação deste método de 

auditoria governamental moderno nas Organizações públicas poderá contribuir com o contínuo 

aprimoramento da gestão pública em razão da detecção do momento necessário de revisão do 

processo e das ferramentas de controle adotadas. 

Quanto ao tema avaliação de riscos, este é mais abordado pela comunidade acadêmica, 

e esta pesquisa contribuirá pela aplicação de ferramenta baseada no International Federation of 

Accountants (IFAC) para avaliação qualitativa dos riscos administrativos e tomada de decisão dos 

agentes da Administração. 

1.2 OBJETIVOS DE PESQUISA 

Os objetivos da investigação dividem-se em objetivo geral e objetivos específicos. 

O objetivo geral do estudo é compreender a eficácia e o risco do processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica no período compreendido entre 2006 e 2015. 

Para atingir o objetivo geral, foram promovidas ações de pesquisa com os seguintes 

objetivos específicos: 

a) mapear os riscos na área de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica e 

classificá-los segundo o impacto financeiro e a probabilidade de ocorrência, de forma não 

probabilística; 

b) descrever os procedimentos adotados no processo de pagamento de pessoal segundo 

a legislação vigente e a visão dos gestores envolvidos neste processo; e 

c) identificar de que forma os procedimentos adotados no processo de pagamento de 

pessoal possibilitam a eficácia e a mitigação do risco inerente. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. No capítulo 1, a introdução, 

descreve o problema de pesquisa que norteou o trabalho, breve histórico das fases da 

Administração Pública brasileira, a justificativa do tema ora estudado, seguido da definição dos 

objetivos geral e específicos.  O capítulo 2 trata da Fundamentação Teórico-empírica em que são 

discutidos os conceitos gerais sobre controle interno, auditoria, eficácia e risco.  No capítulo 3, 

consta o delineamento metodológico cuja descrição apresenta a classificação da pesquisa, 

instrumentos de coleta, sujeitos de pesquisa, estratégias de tratamento e análise de dados.  No 
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Capítulo 4, são apresentadas as análises e discussões dos resultados. No Capítulo 5, estão 

dispostas as considerações finais do trabalho, sugestões para estudos futuros e os limites desta 

investigação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

2.1 CONTROLES INTERNOS  

É dever previsto na Constituição Federal Brasileira (CF) a instituição de sistema de 

controle interno pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário que avalie os resultados da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial quanto à legalidade, eficácia e eficiência, senão 

vejamos o contido no inciso II do art. 74 (BRASIL, 1988): 

 Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 

programas de governo e dos orçamentos da União; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 

federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 

e haveres da União; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. 

 

Vieira (2005), ao tentar esclarecer este conflito explica que uma correta compreensão 

do que seja o “sistema de controle interno” exige o entendimento do que seja sistema, assim como 

do que seja controle interno, e a consequência deste controle organizado na forma de sistema pela 

Constituição Federal de 1988, assim sendo: 

Definição de Sistema: Conjunto de partes coordenadas (articuladas entre si) com vistas à 

consecução de objetivos bem determinados. 

Definição de Controle Interno: Conjunto de recursos, métodos e processos, adotados pelas 

próprias gerências do setor público, com vista a impedir o ERRO, a FRAUDE e a 

INEFICIÊNCIA. 

 

Segundo Lima e Castro (2009, p.83), o controle interno deve atender aos seguintes 

princípios: 

 relação custo benefício: o custo do controle não deve exceder os benefícios por ele 

proporcionados; 

 qualificação adequada, treinamento e rodízio de funcionários: é imprescindível que 

haja uma política de pessoal que faça seleção e treinamento funcional de forma criteriosa 

e sistematizada, rodízio de funções com vista a reduzir e eliminar fraudes e que os 

servidores e funcionários gozem férias regularmente; 

 delegação de poderes e determinação de responsabilidades: deverá ser indicada 

com precisão a autoridade delegante, a delegada e o objeto da delegação; 

 segregação de funções: deverá haver separação entre as funções de autorização e 

da 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 legítima; 

 controle sobre as transações: deverá haver acompanhamento dos fatos contábeis, 

financeiros e operacionais, relacionando-os com a finalidade do órgão/entidade; e 

 aderência às diretrizes e normas legais: deverá haver sistemas que assegurem a 

observância às diretrizes, aos planos, às normas, aos regulamentos e aos procedimentos 

administrativos internos. 

Diante dos conceitos acima transcritos, constata-se que Sistema de Controle Interno é 

o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, 
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orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno indicadas na Constituição e 

normatizados em cada nível de governo.  

Um sistema de controle interno bem estruturado e operante garante a fiel observância 

à legislação e instrumentaliza procedimentos que se refletem em economicidade, eficiência, 

eficácia e efetividade da gestão pública, assegurando o cumprimento do interesse público e a 

supremacia deste interesse frente o particular (RIBEIRO FILHO et al., 2008).  

Melo e Silva Neto (2008) definem que a eficácia permite dimensionar o grau de 

alcance e de atingimento de metas ou resultados que se espera com determinado programa, projeto 

ou atividade a serem executados e que a eficiência é o rendimento efetivo sem gasto 

desnecessário, demonstrando a forma como a instituição está utilizando os recursos disponíveis 

em relação aos produtos e serviços finais elaborados. Já a efetividade mede o impacto de uma 

programação em termos de solução de problemas. Enquanto a eficácia está ligada à meta, a 

efetividade está ligada à solução do problema que gerou o objetivo. 

Assim, segundo Santana (2013), o papel do controle interno é legitimar as informações 

disponibilizadas pelas instituições, sendo responsável pelo ateste de sua veracidade. Seu trabalho é 

visto não só como instrumento para mensuração da produtividade da gestão, mas também como 

ferramenta para aperfeiçoamento desta, aumento da eficiência e ampliação da transparência 

institucional.  

A Lei Complementar nº 101/00, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) compreende o 

controle como uma forma de impedir o desvio e o desperdício dos recursos públicos, senão 

vejamos o que prevê o art. 59 desta lei (BRASIL, 2000): 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o 

sistema de controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o 

cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no que se refere a: 
 I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
 II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a 

Pagar; 
 III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, 

nos termos dos arts. 22 e 23; 
 IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos 

montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições 

constitucionais e as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
 § 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando 

constatarem: 
 I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o; 
 II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do 

limite; 
 III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da 

concessão de garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos 

limites; 
 IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em 

lei; 
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 V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de 

irregularidades na gestão orçamentária. 
 § 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa 

total com pessoal de cada Poder e órgão referido no art. 20. 
 § 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 

3o e 4o do art. 39. 
  

Depreende-se dos conceitos acima discutidos que o controle é utilizado para 

aperfeiçoamento e melhoria da gestão pública, no sentido de torná-la mais eficiente e eficaz, 

racionalizando gastos e otimizando o desempenho das funções. Este controle pode ser interno, 

quando inerente ao órgão, ou externo, quando realizado por órgão alheio à Administração.  

Neste sentido, Meirelles define controle externo como “o que se realiza por órgão 

estranho à Administração responsável pelo ato controlado, como, p.ex., a apreciação das contas do 

Executivo e do Judiciário pelo Legislativo, [...]” (MEIRELLES, 2004, p. 641). Exercem controle 

externo os Poderes Legislativos e Judiciários, bem como os Tribunais de Contas.  

O art. 81 da Lei nº 4.320/1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 

Distrito Federal, define os objetivos do Poder Legislativo, ao exercer seu papel de controle 

externo: Art. 81 - O controle da execução orçamentária, pelo Poder Legislativo, terá por objetivo 

verificar a probidade da Administração, a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos e o 

cumprimento da Lei de Orçamento (BRASIL, 1964).  

Cabe ao controle externo avaliar as contas do Poder Executivo mediante parecer 

prévio do Tribunal de Contas e julgar as contas dos administradores responsáveis por bens e 

valores públicos, além daqueles que derem causa a perdas que resultem em prejuízo ao Erário. 

Segundo art. 71 da CF, o controle externo deve verificar a legalidade dos atos de admissão de 

pessoal, de concessões de aposentadoria, de reformas e pensões; fiscalizar a aplicação dos recursos 

transferidos mediante convênio, acordo, ajuste ou outro instrumento congênere, além de promover 

inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária operacional e patrimonial, se 

julgar necessário; aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou de irregularidade 

de contas, as sanções previstas em Lei. O controle externo verificará a legalidade dos atos 

promovidos pela Administração Pública, para que os recursos públicos sejam aplicados com 

eficácia, eficiência e economicidade.  

Quanto ao controle realizado pelos cidadãos, o controle social, é regulamentado pelo § 

2º do art. 74 da CF, juntamente com o art. 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Estudos 

demonstram que esta forma de controle, ainda de manifestação discreta, cresceu 

consideravelmente nos últimos anos (BESSA; PEREIRA; ZITZKE, 2011; KLEBA et al., 2010). O 
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§ 2º do art. 74 da CF dispõe que “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”.  

Paralelamente, o art. 49 da Lei Complementar nº 101/2000 diz:  

Art. 49 - As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis 

durante todo o exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável 

pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade 

(BRASIL, 2000).  

 

O controle social tem como finalidade avaliar a aplicação dos recursos públicos pela 

Administração Pública, a fim de garantir o cumprimento dos interesses da sociedade de forma 

eficiente, econômica, efetiva e eficaz.  

Já o controle interno é responsável pela promoção do controle da legalidade e da 

legitimidade e pela avaliação dos resultados quanto à eficiência, eficácia e efetividade da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial de uma organização, com vistas a impedir o erro, a fraude e 

a ineficiência.  

Na análise das normas internacionais na área de controle interno, verifica-se que esse 

conceito figura nas normas da - International Organization of Supreme Audit Institutions 

(INTOSAI ) como sendo (2007, p. 19): 

Controle interno é um processo integrado efetuado pela direção e corpo de funcionários, e 

é estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável segurança de que na consecução 

da missão da entidade os seguintes objetivos gerais serão alcançados: 

• execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 

• cumprimento das obrigações de accountability; 

• cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis; 

• salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. 

 

Para De Oliveira et al. (2010), o conceito mencionado pelo INTOSAI ampliou a 

abrangência do controle e redefiniu papéis e funções dentro do sistema de controle interno de uma 

organização, ocasionando, inclusive, uma evolução da função do auditor interno para mitigar 

riscos. 

Já o modelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) I ampliou e reconheceu o papel do controle interno como um instrumento de 

gerenciamento de riscos essencial à governança corporativa. Introduziu a noção de que controles 

internos devem ser ferramentas de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance de 

objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de origem financeira ou vinculados a 

resultados escriturais.  

Segue conceito de controle interno sintetizado pelo modelo COSO I (1992, p. 1): 
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Controle Interno é um processo realizado pela diretoria, por todos os níveis de gerência e 

por outras pessoas da entidade, projetado para fornecer segurança razoável quanto à 

consecução de objetivos nas seguintes categorias: 

a) eficácia e eficiência das operações; b) confiabilidade de relatórios financeiros; c) 

cumprimento de leis e regulamentações aplicáveis.  

 

A INTOSAI também defende padrões de estruturas e processos de controle interno 

baseados no gerenciamento de riscos e em modelos de governança corporativa. Em 2004, foram 

atualizadas suas Diretrizes para Padrões de Controles internos do Setor Público, adotando o 

modelo COSO I (INTOSAI, 2004), novamente atualizadas, em 2007, para incorporação do 

modelo COSO II, tratado a seguir (INTOSAI, 2007).  

Assim, o controle interno passou a ser parte integrante do gerenciamento de riscos 

corporativos. A estrutura do gerenciamento de riscos corporativos abrange o controle interno, 

originando dessa forma uma conceituação e uma ferramenta de gestão mais eficiente (COSO, 

2007). 

Diamond (2002) destaca que a INTOSAI estabeleceu um paradigma mais proativo 

para os controles internos e o papel das auditorias internas governamentais. A auditoria interna, 

nesse paradigma, passou a exercer um papel mais voltado para a avaliação mais abrangente dos 

controles internos, com mais ênfase em controles gerenciais e gerenciamento de riscos, deixando 

de lado a função de mero avaliador da conformidade legal das despesas públicas.  

Davis e Blaschek (s.d.) atestam que o Coso mudou o conceito tradicional de controles 

internos ao estabelecer que as organizações devem monitorar seus riscos como pressuposto para 

adequar seus controles internos. Os autores ainda destacam que essa mudança reorientou os 

trabalhos da auditoria interna, passando-os de mera avaliação de conformidade de despesas e 

informações contábeis para a avaliação mais abrangente de controles internos e gerenciamento de 

riscos. Revelam também que os Estados Unidos, e sobretudo a Intosai, representada pela maior 

parte das EFS do mundo, inclusive o Tribunal de Contas da União, passaram a utilizar o Coso 

como modelo de gerenciamento de riscos.  Já outros países, com baixos níveis de fraudes e altos 

níveis de pesquisa em gestão pública, desenvolveram e utilizam seus próprios modelos de risco 

como Coco, no Canadá, o Cadbury, no Reino Unido, o Standard AZ/NZS 4360-1999, na 

Austrália e Nova Zelândia, e o King Report, na África do Sul. 

Segundo a Codificação de Normas para a Prática da Função de Auditoria Interna, do 

Institute of Internal Auditors (IIA), traduzido como Instituto dos Auditores Interno, a ação eficaz 

de controle deve se basear na utilização de processos de avaliação de riscos (IIA, 2008). 

Para Xavier (2011), esta norma desconsidera o risco, ou uma metodologia específica, 

condizente com o objetivo das organizações, permite a formulação de planos e a realização de 
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ações de controle sobre objetos eventualmente menos relevantes em relação a outros que, por 

razões objetivas e estratégicas, e tendo em vista a limitação de recursos humanos e materiais dos 

órgãos de controle, deveriam ser priorizados. 

Picket (2006) define essa impropriedade como “risco de auditoria”, que consiste da 

probabilidade de a auditoria interna, por desconhecimento, deixar de avaliar áreas da organização 

que apresentem desconformidades ou baixo desempenho. 

Outrossim, as normas emitidas pelo American Institute of Certified Public 

Accountants (AICPA), traduzindo-se o Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, 

em 1958, apresentadas por Castro (2009, p. 62-63): 

Controle administrativo: compreende o plano da organização e todos os 

métodos e procedimentos referentes à eficiência operacional e à obediência 

às diretrizes administrativas, que normalmente, se relacionam apenas de 

forma indireta, com os registros contábeis. Incluem-se controles como 

verificação física, controle de contratos, convênios, ações desenvolvidas, 

retenções e recolhimento de tributos.  

Este conceito tem grande relevância no cenário internacional, e figura na literatura 

desde a década de 1950. A composição dos entendimentos e definições contidos nessas normas 

servem de subsídio validado pela vivência de organizações nacionais e internacionais, indica que 

o conceito de controle primário se apresenta como um elemento integrado à gestão, de caráter 

garantista e focado na gerência de riscos frente aos objetivos, na produção de ações eficazes e 

eficientes.  

Padoveze e Bertolucci (2013, p.327 a 329) destacam os seguintes conceitos e sistemas 

como responsáveis pela confiabilidade e pela proteção do conjunto de controle interno:  

 governança corporativa: conjunto de valores, missão e visão empresarial ou 

governamental, transparência da administração, código de conduta, pilares que 

fundamentam o conjunto de princípios e a cultura organizacional e sustentam o controle 

interno; 

 sistemas integrados de gestão (ERPs): ERP- Enterprise Resource Planning é um 

sistema integrado de gestão empresarial que busca integrar todos os subsistemas de 

informações existentes na Instituição e funcionar baseado nos processos e não, nas 

estruturas hierárquicas; 

 workflows: fluxo de trabalho, tecnologia da informação que possibilita a 

incorporação das normas e dos procedimentos de trabalho da instituição no ERP, 

introduzindo-se assim todas as referências de autoridade e delegação de responsabilidade 

e considerando cada fluxo de trabalho específico na automação. A transformação das 

normas e procedimentos em workflow possibilitará que cada processo contenha um 

sistema de autocontrole, eliminando a necessidade de controles subsequentes, tais como 

as auditorias internas; 

 segurança patrimonial e das informações: o sistema de segurança patrimonial e de 

informações institucionais pode ser baseado ou não em normas da International 

Organization for Standardization, ou Organização Internacional para Padronização (ISO),  

e inibe desvios de controle interno; 
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 sistema de normas e procedimentos: tem por finalidade a mitigação dos riscos de 

controle interno; 

 auditoria interna: é utilizada para conferir segurança adicional aos controles 

internos e prevenir riscos de não cumprimento dos controles necessários; 

 auditoria externa: contribui com o controle interno, identificando problemas não 

identificados pelo pessoal da controladoria e auditoria interna; 

 SOX (Lei Sarbanes-Oxley): utilizado pelas empresas que possuem títulos 

negociados nos EUA e serve como segurança adicional ao conjunto do controle interno; 

 compliance ou conformidade: trata-se de risco de perda de controle interno, 

prejuízo financeiro ou operacional, não cumprimento de obrigações, inobservância dos 

procedimentos e normas; 

 riscos operacionais: riscos relativos à área operacional da empresa, tais como: 

compra, estocagem, produção, venda, recebimento, administração. São exemplos dos 

riscos operacionais: riscos de furtos, de funcionamento dos equipamentos, de danos 

físicos ou de morte dos funcionários, de incêndio, vendaval ou inundação, de proteção 

ambiental, de paralisação das operações, de falta de energia, de não aquisição de produtos 

ou não contratação de serviços, dentre outros; 

 responsabilidade pelo compliance e centralização: definição das responsabilidades 

na instituição mediante mapeamento e distribuição das obrigações de compliance,  bem 

como centralização das atividades que não podem ser distribuídas; 

 mapeamento e check list: consiste no mapeamento de todas as obrigações, 

responsabilidades pelo seu cumprimento, avaliação econômica do risco pelo seu não 

cumprimento. Posteriormente ao mapeamento, elaboram-se check lists que consistem em  

lista de detalhamento dos procedimentos para mitigação dos riscos. (Padoveze e 

Bertolucci, 2013, p. 327 a 329) 

Desta forma, o controle deixou de ter apenas o aspecto verificador da legalidade e 

passou a realizar o controle dos resultados, assumindo um importante papel de instrumento de 

gerenciamento para Administração e de garantia, para a população, de uma prestação de serviços 

eficiente, sem desvios ou desperdícios, e eficaz. Objetiva a verificação das rotinas internas, a 

proteção e salvaguarda do seu patrimônio contra fraudes, perdas ou erros não intencionais, além 

da manutenção do grau de confiabilidade das informações contábeis e financeiras. Para 

cumprimento dessas atividades, as técnicas de controle de que se vale o aludido sistema são 

auditoria e fiscalização.  

 

2.2 AUDITORIA  

 

As auditorias no setor público surgiram com a necessidade de combater a crescente 

corrupção que envolve a burocracia dos governos contemporâneos nos países do mundo inteiro. A 

necessidade de prestar serviços e administrar os recursos do cidadão de maneira transparente, 

eficiente, econômica, efetiva e eficaz tem servido de base para o desenvolvimento das ferramentas 

governamentais de controle interno na atualidade. 

Mesmo com a previsão legal na Constituição Federal de que dentre todos os princípios 

norteadores da Administração Pública, o da Supremacia do interesse público sobre o interesse 
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particular deve prevalecer sobre os demais, observa-se que muitos agentes públicos não atuam em 

conformidade com este pilar básico, haja vista a existência de diversos acórdãos emitidos pelo 

TCU em decorrência de erros, fraudes ou corrupção. 

A falta de observância quanto ao dever de probidade no Brasil levou inclusive à edição 

da Lei de Improbidade administrativa n° 8.429/92 que trata dos atos de improbidade praticados 

por agentes públicos. Os atos de enriquecimento ilícito, dano ao Erário e contra os princípios da 

Administração Pública são passíveis de pena de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente 

ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos 

políticos por até dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de até dez anos. Apesar do esforço do legislador em tentar com 

esta lei frear os atos de improbidade que vinham se tornando reiterados, os mesmos continuam 

sendo praticados  (BRASIL, 1992). 

Em 2013, foi editada também a Lei nº. 12.846, mais conhecida como "Lei 

Anticorrupção". De acordo com esta lei, as pessoas jurídicas passam a ter responsabilidade civil e 

administrativa pela prática de ilícitos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Ela 

pode ser aplicada contra empresas que corrompam agentes públicos, fraudem licitações ou 

contratos públicos, ou frustrem, mediante ajuste ou combinação, o caráter competitivo de um 

procedimento licitatório, entre outras irregularidades. Poderão ser punidas também as empresas 

que, de qualquer modo, dificultarem atividade de investigação ou fiscalização de órgãos públicos 

(BRASIL, 2013). 

Mesmo apesar do grande arcabouço legislativo para coibir fraudes, a corrupção ainda 

insurge na Administração Pública brasileira. Desta forma, foram criadas ferramentas de 

fiscalização para combater esta prática nociva aos cofres públicos dentre elas a fiscalização por 

meio de auditoria.  

De acordo com a Instrução Normativa n.º 01, de 06 de abril de 2001 (BRASIL, 2001, 

p.31),  a qual define diretrizes, princípios, conceitos e aprova normas técnicas para a atuação do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, auditoria é: 

Auditoria é o 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, mediante a confrontação entre uma situação encontrada com um determinado 

critério técnico, operacional ou legal. Trata-se de uma importante técnica de controle do 

Estado na busca da melhor alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os 

desperdícios, a improbidade, a negligência e a omissão e, principalmente, antecipando-se 

a essas ocorrências, buscando garantir os resultados pretendidos, além de destacar os 

impactos e benefícios sociais advindos. 



30 

 

 

Segundo Cruz (2008), não há uniformidade conceitual para auditoria. A evolução 

deste conceito reflete não só as mutações ocorridas no desenvolvimento das Organizações e na 

ponderação dos interesses de partes envolvidas, mas também os objetivos cada vez mais amplos 

que têm sido estabelecidos para os trabalhos de auditoria. 

A evolução da auditoria consiste em que inicialmente era voltada para a descoberta de 

erros e fraudes, e hoje assumiu formas específicas e especializadas, passando não só a focar sobre 

os fatos já passados, mas também a ter uma função preventiva e orientadora, com uma visão 

prospectiva de contribuir para o alcance de objetivos e para a melhoria do desempenho da 

Administração Pública. 

No atual mundo globalizado e competitivo, já não é possível a ocorrência de controles 

que não objetivem a eficácia nas operações e que por questões meramente conceituais, criem, ao 

invés de segurança e agilidade, processos morosos e com acúmulo e trabalho aos colaboradores 

envolvidos (DIAS, 2010). 

Auditoria é “o levantamento, estudo e avaliação sistemática das transações, 

procedimentos, operações, rotinas e das demonstrações financeiras de uma entidade” 

(CREPALDI, 2002, p.23).  Assim, auditar consiste em examinar minuciosamente os atos e 

atividades da gestão, com a finalidade de testar sua validade frente às normas e procedimentos 

existentes.  

Auditoria é uma importante técnica de controle do Estado na busca da melhor 

alocação de seus recursos, não só atuando para corrigir os desperdícios, a improbidade, a 

negligência e a omissão e, principalmente, antecipando-se a essas ocorrências, buscando garantir 

os resultados pretendidos, além de destacar os impactos e benefícios sociais advindos (BRASIL, 

2000).  

Alguns confundem os conceitos de auditoria com o de fiscalização, os quais são 

diferentes. Santana (2013) afirma que a auditoria examina documentos, livros e registros, 

inspeciona e procura obter informações e confirmações, internas e externas, relacionadas com o 

patrimônio, com o objetivo de mensurar a exatidão das demonstrações contábeis e avalia os fatos e 

os resultados alcançados sob os aspectos da eficiência, da eficácia e da economicidade da gestão 

pública.  

Já a fiscalização, segundo Lima e Castro (2009, p. 91) é: 

A fiscalização é uma técnica de controle que visa comprovar se o objeto dos programas 

de governo existe, se corresponde às especificações estabelecidas, se atende às 

necessidades para as quais foi definido, se guarda coerência com as condições e 

características pretendidas e se os mecanismos de controle administrativo são eficientes. 
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 O objetivo da fiscalização é avaliar a execução dos programas de governo – 

relacionados ou não nos orçamentos ou no Plano Plurianual – e aferir a adequação dos 

mecanismos de controle social sobre os programas financiados com recursos públicos. Sua 

execução não exige necessariamente servidor em exercício nas funções do Setor de Controle 

Interno (SCI).  

Amorim (2008, p. 176-178) classifica a auditoria nos seguintes tipos: Auditoria de 

Acompanhamento da Gestão, Auditoria de Avaliação da Gestão, Auditoria Contábil, Auditoria 

Operacional e Auditoria Especial. 

Auditoria de Acompanhamento da Gestão – realizada ao longo dos processos de gestão, 

com o objetivo de se atuar em tempo real sobre os atos efetivos e os efeitos potenciais 

positivos e negativos de uma unidade ou entidade federal, evidenciando melhorias e 

economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão 

institucional. 

  

Auditoria de Avaliação da Gestão - esse tipo de auditoria objetiva emitir opinião com 

vistas a certificar a regularidade das contas, verificar a execução de contratos, acordos, 

convênios ou ajustes, a probidade na aplicação dos dinheiros públicos e na guarda ou 

administração de valores e outros bens da União ou a ele confiados, compreendendo, 

entre outros, os seguintes aspectos: exame das peças que instruem os processos de tomada 

ou prestação de contas; exame da documentação comprobatória dos atos e fatos  

administrativos; verificação da eficiência dos sistemas de controles administrativo e 

contábil; verificação do cumprimento da legislação pertinente; e avaliação dos resultados 

operacionais e da execução dos programas de governo quanto à economicidade, eficiência 

e eficácia dos mesmos. 

 

Auditoria Contábil – compreende o exame dos registros e documentos e na coleta de 

informações e confirmações, mediante procedimentos específicos, pertinentes ao 

controle do patrimônio de uma unidade, entidade ou projeto.  Objetivam obter elementos 

comprobatórios suficientes que permitam opinar se os registros contábeis foram 

efetuados de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as 

demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, em seus aspectos mais 

relevantes, a situação econômico-financeira do patrimônio, os resultados do período 

administrativo examinado e as demais situações nelas demonstradas. Tem por objeto, 

também, verificar a efetividade e a aplicação de recursos externos, oriundos de agentes 

financeiros e organismos internacionais, por unidades ou entidades públicas executoras 

de projetos celebrados com aqueles organismos com vistas a emitir opinião sobre a 

adequação e fidedignidade das demonstrações financeiras. 

 

Auditoria Operacional – consiste em avaliar as ações gerenciais e os procedimentos 

relacionados ao processo operacional, ou parte dele, das unidades ou entidades da 

administração pública federal, programas de governo, projetos, atividades, ou segmentos 

destes, com a finalidade de emitir uma opinião sobre a gestão quanto aos aspectos da 

eficiência, eficácia e economicidade, procurando auxiliar a administração na gerência e 

nos resultados, por meio de recomendações, que visem aprimorar os procedimentos, 

melhorar os controle e aumentar a responsabilidade gerencial. Este tipo de procedimento 

auditorial, consiste uma atividade de assessoramento ao gestor público, com vistas a 

aprimorar as práticas dos atos e fatos administrativos, sendo desenvolvida de forma 

tempestiva no contexto do setor público, atuando sobre a gestão, seus programas 

governamentais e sistemas informatizados. 

 

Auditorias Especiais – objetiva o exame de fatos ou situações consideradas relevantes, 

de natureza incomum ou extraordinária, sendo realizadas para atender determinação 

expressa de autoridade competente. Classifica-se nesse tipo os demais trabalhos 

auditoriais não inseridos em outras classes de atividades. 
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Para Lima e Castro (2009, p. 85), Auditoria governamental é: 

O 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, 

mediante a confrontação entre uma situação encontrada com determinado critério técnico, 

operacional ou legal. Consiste numa ferramenta de controle do Estado para melhor 

aplicação de seus recursos, visando corrigir desperdício, improbidade, negligência e 

omissão. 

Ainda, Lima e Castro (2009, p. 85) ressalta que o principal objetivo da auditoria 

governamental é: 

O principal objetivo da auditoria governamental é o de garantir resultados operacionais da 

coisa pública, comprovando a legalidade e a legitimidade dos atos e fatos administrativos, 

bem como avaliar os resultados alcançados so os aspectos de eficiência, eficácia e 

economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e 

finalística das unidades e entidades da administração pública, em todas as suas esferas de 

governo e níveis de poder, e ainda a aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

 

No entanto, Gil (2002) ressalta que a auditoria governamental atua sob a ótica da 

punição, da descoberta de culpados, com excessivo foco na legislação, no formalismo da máquina 

governamental e nos aspectos contábil-financeiro da administração pública que retiram dos 

trabalhos de auditoria governamental a força que deve ser exercida pela função administrativa 

junto aos processos/produtos dos serviços prestados pela administração estatal brasileira.  

Alega também que o desconhecimento demonstrado pelos profissionais dos três 

poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal - quanto à 

real utilidade da função administrativa de auditoria, mascara e debilita as iniciativas oriundas dos 

resultados produzidos pela auditoria governamental porque é praticada após os atos e fatos 

administrativos públicos. 

O setor de Auditoria Interna é o responsável por controlar as principais áreas da 

instituição, a fim de coibir ações danosas ao seu patrimônio, bem como garantir a conformidade 

dos atos praticados à lei e aos princípios que regem a Administração Pública. O exame de 

auditoria deve ser efetuado de acordo com as normas brasileiras, acrescido do estabelecido pelo 

Conselho Federal de Contabilidade, (CFC,2000).  

Assim, o papel da Auditoria Interna não se resume ao de mero instrumento para a 

mensuração da produtividade da gestão, sendo visto também como ferramenta para 

aperfeiçoamento desta e aumento da tão buscada eficiência.  

Sob o prisma da Nova Gestão Pública, a existência de Auditoria Interna é de suma 

importância para a manutenção e restauração da ordem em uma instituição (OCDE, 2005). O 

trabalho do auditor interno é, por sua natureza, um trabalho de revisão dos controles internos 
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existentes, com a finalidade de detectar imperfeições, mas também de avaliar a efetividade desses 

sistemas, emitindo juízos de valor acerca de sua adequação frente aos objetivos da instituição.  

Por essa razão, considera-se a que a Auditoria Interna das instituições públicas 

funciona como uma importante ferramenta de análise do processo de gestão organizacional, 

avaliando a efetividade da aplicação dos recursos públicos e auxiliando na prestação de contas das 

ações dos governantes à sociedade, determinada explicitamente Constituição (MENDES; 

OLEIRO; QUINTANA, 2008).  

A Auditoria Interna é quem assegura à Administração Pública o controle primário 

necessário à responsabilização dos gestores públicos em atendimento à accountability 

(BOURGON, 2008). Isso envolve a análise dos indicadores de desempenho da gestão, como 

forma de confrontá-los aos objetivos e metas inicialmente estabelecidos (MAFRA, 2008).  

No entanto, cabe discutir, ainda, se esses indicadores são eficazes para o fim a que se 

destinam, considerando-se o interesse público que deve motivar todos os atos da gestão pública e 

que, portanto, deve ser intrínseco às ações dos gestores (BOURGON, 2008).  

Estudos indicam que grande parte dos modelos de avaliação e indicadores de 

desempenho utilizados no Setor Público não condiz com a finalidade da Nova Gestão Pública 

(MAFRA, 2008; BOURGON, 2008). São indicadores e avaliações inadequados, por serem 

abrangentes, não apuráveis, incapazes de aferir a efetividade, eficiência e eficácia das atividades 

avaliadas, ou por não satisfazerem os atributos formulados (MAFRA, 2008). 

Essas inconsistências inviabilizam a mensuração do desempenho real da gestão, 

demonstram que há deficiências no processo de concepção e de elaboração dos programas de 

avaliação e induzem à incorreta avaliação dos resultados, culminando na degradação da qualidade 

dos serviços públicos prestados em prejuízo da população.  

A pouca eficácia dos indicadores de desempenho resulta, também, do fato de que a 

diversidade de atos da gestão nem sempre podem se reduzir em mera representatividade numérico-

estatística (FÉLIX, 2008).  

Félix (2008) argumenta que falta à auditoria uma análise em profundidade, de 

conteúdo, acerca dos princípios constitucionais que a gestão deve atender. Essa proposta, aliada à 

correta elaboração de programas de avaliação e à atual análise de índices quantitativos possibilita 

maior transparência à sociedade dos atos praticados pela Administração. A abordagem qualitativa 

na análise do desempenho do gestor público pode ser a forma de atuação dessa nova concepção de 

Auditoria Interna.  

Essa nova concepção de auditoria interna, além de instrumento para mensuração da 

produtividade da gestão, passa a ser uma ferramenta para aperfeiçoamento desta, aumento da 
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eficiência e ampliação do controle social. No cenário atual, a atuação da Auditoria Interna deve 

envolver esforços no sentido de se controlar a corrupção (MINELLI; REBORA; TURRI, 2009), o 

que leva ao fortalecimento das instituições públicas e à recuperação gradativa da legitimidade do 

Estado, possibilitando a reconquista da governabilidade.  

Com a finalidade de reduzir fraudes e danos ao Erário, criou-se também o processo de 

Tomada de Contas Especial que, segundo art.2º da Instrução Normativa TCU n.º71/2012 e art. 82 

da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n.º 507/2011, a seguir transcritas (BRASIL, 2011) 

(BRASIL, 2012), é: 

[...] um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar 

responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração 

de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo 

ressarcimento.” (art. 2º, caput, da IN/TCU n.º 71/2012). 

A Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado, dotado de rito 

próprio, que objetiva apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o dano 

causado ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento.  

 

A abertura de um processo de Tomada de Contas Especial causa significativo prejuízo 

à imagem da Instituição pública haja vista a constatação de dano aos cofres públicos e de 

aplicação de multa aos gestores envolvidos no processo. 

Daí a importância em analisar as causas das instaurações de Tomadas de Contas 

Especial nas Organizações militares do COMAER, no âmbito de pagamento de pessoal, e as 

medidas adotadas no processo de conferência de pagamento de pessoal do Comando da 

Aeronáutica a fim de verificar se os procedimentos de auditoria foram eficazes na detecção dos 

erros apontados nos acórdãos do TCU. 

Um dos focos desta pesquisa é a auditoria operacional haja vista que se busca analisar a eficácia do 

processo de pagamento de pessoal. Para Dias (2008, p.1), a Auditoria de processo operacional significa: 

Uma atividade de avaliação independente de assessoramento à alta gestão da empresa, 

que visa à avaliação dos sistemas de controle envolvidos e verificação dos procedimentos 

e das normas alocados no desenvolvimento do negócio exercido, atentando para o 

desempenho operacional e para a eficácia obtida por suas áreas produtivas, considerando 

planos de metas, macrobjetivos e políticas definidas pela organização. 

 

Dias (2008) considera que a partir do conhecimento dos objetivos existentes baseados 

nas normas e políticas internas da empresa, dos riscos envolvidos, se os objetivos não forem 

alcançados, e da avaliação dos controles adotados para garantir o alcance dos objetivos e a não-

ocorrência dos riscos envolvidos, é possível, ao auditor de processo, verificar o fluxo dos 

controles e a sua eficácia. 

Destacam-se, ainda, os seguintes aspectos principais desta ferramenta: 
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a) avaliação dos sistemas de controle envolvidos: visão crítica dos sistemas de controle 

que permite avaliar o alcance dos objetivos propostos para o processo, por meio da identificação 

da eficácia dos procedimentos e dos controles adotados em sua execução; 

b) verificação dos procedimentos e das normas alocados no processo: consiste no 

cumprimento das normas empresariais que caracterizam a importância de que cada membro 

participante possua o total conhecimento de suas atribuições e de seu envolvimento no contexto 

apresentado, proporcionando assim uma constante visão holística de suas operações; 

c) desempenho operacional e eficácia obtida por suas áreas produtivas: cumprimento 

das normas e dos procedimentos definidos pela empresa; e 

d) planos de metas, macrobjetivos e políticas definidas pela organização: atribuições 

exercidas pelos membros dos processos operacionais que devem considerar objetivos, metas, 

planos e políticas estabelecidos previamente pela empresa, evitando-se assim o desperdício ou 

mau uso dos recursos públicos. 

Uma análise ideal da eficácia dos controles internos, segundo Dias (2008), visa: 

a) criar controles preventivos que proporcionem segurança quanto à inexistência das 

falhas inerentes aos processos; 

b) definir de que forma podem ser identificadas as ocorrências de erros possíveis ao 

tipo de negócio praticado; 

c) criar controles para identificação das causas de possíveis falhas ocorridas, para 

embasamento da forma de sua correção. 

Cruz (2008) também conceitua auditoria operacional como a atividade exercida  por 

auditores independentes, contadores das áreas financeira e gerencial, administradores, gerentes, 

técnicos de controle externo, funcionários do controle governamental sobre instituições 

financeiras, economistas e auditores internos em geral com o objetivo de vigiar as transações sob 

as óticas da economicidade, eficiência e eficácia e das causas e dos efeitos decorrentes, 

apontando-se soluções alternativas para a melhoria do desempenho operacional. 

Auditar um processo governamental brasileiro não é tarefa fácil haja vista que a 

administração de processos atual baseia-se na gestão burocrática. Oliveira (2013, p. 55-56) 

enfatiza que, em nível federal, há dificuldade de aplicação da administração de processos em razão 

dos seguintes motivos: 

 excesso de funcionários, inclusive com falta de profissionalismo e treinamento; 

 fisiologismo do Congresso, com influência direta na escolha de dirigentes do setor 

público; 

 resistências nos estados da União e nos municípios, através de uma atuação 

baseada nos interesses políticos; e 
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 ineficiência nas empresas estatais, principalmente pela falta de concorrência e 

ausência de profissionalismo de atuação. 

  

Existe ainda a auditoria gerencial que também enfatiza o exame periódico da eficácia 

gerencial. Montana e Charnov (2010) definem auditoria gerencial como aquela que examina o 

conteúdo e a condição atual das metas da administração e dos planos que são criados para alcançar 

essas metas. Examina ainda o estado atual de todos os recursos organizacionais e as políticas da 

administração no tocante à aquisição, inventário e usos dos recursos 

Mais uma vez, ressalta-se que a administração pública deve caminhar rumo à 

eficiência, eficácia, economicidade e efetividade, por meio da constante crítica da auditoria dos 

processos governamentais, a fim de evitar a morosidade da análise dos procedimentos e dos 

resultados esperados, o acúmulo de trabalho desnecessário dos setores envolvidos e a alta 

incidência de riscos para a Administração Pública e seus gestores. 

 

2.3 EFICÁCIA  

 

A partir dos anos setenta, emergiram propostas de reforma do Estado brasileiro, mas 

até hoje não há consenso acerca das causas geradoras da incapacidade de o Estado dar conta das 

inúmeras demandas da sociedade moderna e complexa do mundo globalizado, dentre elas a 

eficácia (ARAÚJO, 2010). 

Uma perspectiva de análise destaca que a crise do Estado era decorrente de um 

conjunto variado de problemas que incluía a crise econômica mundial iniciada em 1973 com o 

choque do petróleo; a crise fiscal que ocasionava dificuldades de financiamento do déficit público; 

a globalização e as inovações tecnológicas que transformaram a lógica do sistema produtivo 

volatilizaram capitais e minaram o poder de intervenção do Estado na regulação das relações entre 

economia e sociedade; bem como a expansão indefinida e incontrolável das estruturas 

governamentais e sua excessiva normatização. Esses fatores afetavam diretamente a organização 

das burocracias públicas, exigindo uma redefinição do papel do Estado, que lidava com menos 

recursos e precisava aumentar a eficiência governamental (BRESSER PEREIRA, 1998; 

ABRUCIO,1998; MARINI,2002; COSTA,2003; PINO, 2003; PARAMIO,2004).  

O Banco Mundial (1997) compartilha desta mesma visão quando situa a crise do 

Estado na incapacidade do mesmo em dar respostas a um conjunto de pressões – Estado de Bem-

Estar hipertrofiado nos países mais desenvolvidos versus aumento das demandas dos cidadãos; 

crise fiscal; exigência de maior transparência nas práticas dos governos pelos mercados e 

cidadãos; clamor de maior eficácia em muitos países em desenvolvimento em que o Estado sequer 
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proporciona os bens públicos fundamentais. Ou seja, independentemente do estágio de 

crescimento do país, há a necessidade de rediscutir o papel do Estado para torná-lo mais eficaz e 

reduzir a distância entre o que se espera do Estado e o que de fato apresenta como resultado. 

Araújo (2010, p. 139) elaborou um quadro-síntese com as principais interpretações 

sobre a crise do Estado a partir dos anos 70, conforme consolidado no Quadro 2 a seguir: 

Quadro 2 - INTERPRETAÇÕES SOBRE A CRISE DO ESTADO 

 
AUTORES INTERPRETAÇÕES 

Banco Mundial (1997) Estado de bem-estar atrofiado, crise fiscal, exigência de maior transparência, clamor de 

maior eficácia 

Bresser Pereira (1998) Crise do tipo de intervenção estatal e uma crise da forma burocrática de administrar o 

Estado 

Abrúcio (1998)  Crise econômica mundial, crise fiscal, situação de ingovernabilidade, globalização e 

inovações tecnológicas 

Nogueira (1999) Universalização dos direitos sociais com mudanças nos comportamentos dos cidadãos e 

suas expectativas políticas, debilitamento do papel regulador 

Ormond e Toffler (1999) Limitações fiscais X infinidade de demandas, exigência de um ambiente atrativo para os 

investimentos 

Marini (2002) Déficit de desempenho em termos de baixa qualidade na prestação de serviços 

Costa (2003) Mudanças no padrão tecnológico, conflitos distributivos, ineficiência gerencial dos 

serviços e crise fiscal 

Pino (2003) Globalização, internacionalização dos mercados, incorporação de blocos econômicos, 

mudanças tecnológicas, novas formas de cooperação entre os atores 

Estrada e Boiero (2003) Dificuldade de continuar financiando o déficit público 

Fonte: Araújo (2010, p.139) 

 

A principal crítica do Estado recaía sobre a administração burocrática, a qual não 

contempla a modernização do setor público por meio da flexibilização, democratização do serviço 

público, terceirização, novas formas de gestão, autonomia dos gestores, implantação de modelo 

contratual, comportamento voltado para resultados, transparência, responsabilização e eficácia. 

Com a reforma gerencial da Administração, por meio da Nova Gestão pública, 

surgiram ideias inovadoras tais como: Estado administrado ao estilo da iniciativa privada, 

contratos de gestão entre unidades, avaliação de desempenho, ênfase em resultados, redução da 

burocracia, busca de mecanismos regulatórios, produtividade, flexibilidade, competitividade 

administrada, participação dos agentes sociais e controle dos resultados, foco no cidadão, 

orçamento e avaliação por resultados e performance, descentralização na formulação, execução de 

políticas e autonomia às unidades executoras, foco na transparência, na eficiência, na eficácia e na 

efetividade (ARAÚJO, 2010). 

 Esta pesquisa baseou-se no conceito de Eficácia para compreensão do processo de 

pagamento de pessoal. Grateron (1999) entende que a eficácia de uma entidade ou gestor público é 

medida pelo grau de cumprimento dos objetivos e metas fixados nos programas de ação. Esta 

medida é feita através da comparação entre os resultados realmente obtidos e os resultados 
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esperados ou previstos nos planos ou programas de ação, independentemente da quantidade, 

qualidade e custo dos recursos envolvidos em atingir estes objetivos. 

Ainda segundo Grateron (1999), para poder avaliar a eficácia é necessária a existência 

de um planejamento por programas em que as metas e objetivos estejam claramente identificados 

e, na medida do possível, quantificados, descrevendo-se as atividades necessárias para atingi-los. 

A avaliação da eficácia estabelece a relação não só entre os resultados obtidos e os planejados, 

previstos ou esperados, senão também com o resultado ótimo. É importante destacar que a 

otimização do resultado deve ser a consecução do resultado planejado; em outras palavras, 

qualquer variação ou divergência quanto ao plano pode-se considerar, de uma forma ou outra, 

como uma eficácia. 

Eficácia, conforme Reis e Machado Jr (1994, p. 318),“diz respeito ao atingimento de 

objetivos e metas. Se uma organização tem claramente definidos os seus objetivos e estes são 

atingidos, dizemos que a organização é eficaz.” 

Figueredo e Figueredo (1986) trata o termo eficácia como avaliação de metas. Em 

geral é feita pelos próprios órgãos encarregados da execução da política. Enquadram-se aqui os 

relatórios anuais das entidades e as estatísticas que estes produzem com o intuito de demonstrar 

que "cumpriram com as expectativas", no que se refere ao volume e à qualidade de produto. O 

critério de sucesso para este autor é o da eficácia objetiva, isto é, se as metas atingidas são iguais, 

superiores ou inferiores às metas propostas. 

Vandernbosch e Huff (1997) afirmam que é difícil descrever e quantificar o 

desempenho organizacional, talvez seja esse, o motivo de não ter sido desenvolvida nenhuma 

teoria universal. Entretanto, a fim de entender um pouco mais este conceito, apresentam-se, a 

seguir, algumas definições para esse termo, segundo alguns pesquisadores da área.  

De acordo com Gonzalez et al. (2011), pode-se definir eficácia como sendo a 

capacidade de alcançar as metas e os objetivos almejados e planejados com base nos recursos 

disponíveis em determinado tempo. Trata-se também da capacidade de atender aos propósitos e 

metas no tempo, lugar, qualidade e quantidade certa.  

Rego e Cunha (2006) salientam que a eficácia possui seu próprio princípio, qual seja, 

para se alcançar um resultado, a organização terá que exigir a menor quantidade de eventos 

possíveis. As discrepâncias e desacordos deverão ser eliminados e apenas serão produzidos 

eventos encadeados integral e organicamente direcionados para os resultados desejados. Desta 

forma, nota-se que, segundo os autores, a eficácia trata-se, do grau em que se executam as tarefas 

planejadas e se alcançam os resultados desejados.  
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Assim, Glória (2013) defende que a eficácia está relacionada diretamente ao que fazer 

e como fazer, com base em uma decisão correta a se seguir. Nesse contexto, eficácia refere-se à 

escolha correta do que e como fazer para que os resultados sejam alcançados de modo produtivo e 

com eficiência.  

A eficácia é determinada por Rego e Cunha (2006), como o grau em que os resultados 

esperados atendam às necessidades do ambiente externo, ou seja, aos clientes. Para Carvalho 

(2007), eficácia significa desempenho, produtividade, performance, rentabilidade e rendimento. 

Eficácia também representa sobrevivência ou viabilidade, igualando a sucesso, criatividade, 

excelência e qualidade, ou ainda, força da experiência afetiva. No sentido etimológico, para esse 

autor, eficácia significa capacidade de atingir o efeito esperado, sendo este entendimento o mais 

adotado pelas organizações, diferentemente de eficiência que está relacionada à questão do 

custo/benefício.  

O conceito de eficácia adotado nesta pesquisa seguiu o de Reis e Machado Jr (1994, p. 

318), visando à análise do atingimento de objetivos e metas. Buscou-se analisar se o objetivo de 

detecção do risco está sendo alcançado com os procedimentos adotados no processo de pagamento 

de pessoal.  

Esta análise foi possível em razão da comparação entre os procedimentos de controle 

interno com os objetivos e resultados alcançados a fim de detectar os riscos de fraudes e erros que 

podem vir a gerar dano ao Erário e Tomada de Contas Especial no Comando da Aeronáutica. 

Ressalta-se que, na área de controle interno, a eficácia da instituição depende da 

avaliação permanente da aderência das pessoas, setores, departamentos e atividades ao perfeito 

cumprimento das normas, instruções, objetivos e procedimentos constantes do sistema de controle 

interno do Órgão.  

 

2.3.1 EFICÁCIA ORGANIZACIONAL 

 

Os teóricos em ciências organizacionais consideram, frequentemente, que é impossível 

descrever a eficácia das organizações de maneira simples uma vez que a interpretação escolhida 

dependeria da teoria organizacional e dos interesses específicos nos quais se inspiram aqueles que 

põem a questão da eficácia (Cameron e Whetten, 1983, 1985; Faerman e Quinn, 1985).  

Além disso, a eficácia organizacional tem se mostrado como sendo um dos maiores 

objetivos da gestão atual, já que trata da capacidade que a organização possui de alcançar seus 

propósitos estabelecidos. Carvalho (2007) afirma que a eficácia organizacional possibilita uma 
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produção de alta qualidade e de maior facilidade de adaptação às mudanças ocorridas no ambiente 

externo, sem diminuir a satisfação dos clientes.  

Freitas (2010) sugere um breve histórico sobre o assunto. Segundo ela, no início da 

década de 50, a organização era considerada apenas como um sistema dotado de competência para 

gerar e gerir recursos. Assim, a eficácia representava o grau em que a organização, como sistema 

social que era, executava seus objetivos de modo que não afetasse os seus recursos, nem 

tampouco, se submetia a um esforço excessivo aos seus membros.  

Nos anos de 1960, foca-se na dependência de recursos. Com essa visão, a eficácia 

passa a ser definida em termos de posição negocial, o qual refletia na capacidade que a 

organização possuía de explorar o seu ambiente na busca de recursos valiosos e insuficientes. 

Nesse contexto, Freitas (2010) afirma que o conceito de eficácia passou a ser 

considerado como a capacidade de estruturar atividades em volta dos fatores ambientais. Os 

indicadores de eficácia eram considerados com base no nível de adaptação que a organização tinha 

em seu meio e a comparação dos resultados alcançados com os que foram propostos pela 

organização.  

Freitas (2010) ressalta a importância que se tinha em considerar a eficácia com base na 

avaliação dos indicadores de ordem econômico-financeira, tais como, a qualidade humana que a 

organização tinha e a sua adaptação ao meio. Tal avaliação exigia o levantamento de dados sobre 

o consumo referente aos esforços, energia, dinheiro, mão-de-obra qualificada, dentre outros.  

Para a autora, a eficácia organizacional precisava ser avaliada com base em todas as 

características do sistema que mantinha uma relação importante com os processos de manutenção, 

adaptação e mudança. Por isso, ainda hoje, entende-se que uma organização eficaz é aquela que 

melhora constantemente seus processos, tendo a finalidade de transformar, alcançar, armazenar, 

manipular e interpretar a informação.  

Na década de 1970, o foco era a organização como sistema, contudo, era realçada a 

relevância dos subsistemas que a constituía e não apenas as relações da organização com o seu 

meio. Nesta perspectiva, uma organização apenas seria eficaz se os imperativos e exigências dos 

constituintes que a compunha fossem atendidos de forma satisfatória.  

Desta forma, a função do gestor e suas habilidades passaram a ser consideradas como 

determinantes para a eficácia organizacional uma vez que cada pessoa procurava fazer com que 

prevalecessem os seus próprios critérios de eficácia e não de todos os membros.  

Nos anos de 1980, a recessão motivou os gestores a se preocupar com a eficácia 

organizacional. Desta forma, reaparecem as questões de como sobreviver, como alcançar um bom 

rendimento e como ter uma produtividade alta, mesmo com a escassez de recursos. Nesse 
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contexto, surge a ideia de que a eficácia organizacional depende da capacidade dos gestores em 

saberem interpretar as mensagens transmitidas pelo meio que estão envolvidos, tal como a 

perspicácia para constatarem, perceberem e reconhecerem os limites das próprias ações.  

As instituições públicas também passaram a dirigir suas ações na busca pela eficácia. 

Fernandes e Ribeiro (2009) afirmam que a eficácia organizacional refere-se a um fenômeno não 

apenas complexo, mas também multidimensional que está relacionado diretamente com a teoria e 

prática da eficácia governamental. Nesse sentido, os autores citando Quin e Rohrbaugh (1981 e 

1983) apresentam quatro dimensões de eficácia para as organizações, quais sejam: a dimensão das 

relações humanas, a dimensão do sistema aberto, a dimensão dos objetivos racionais e a dimensão 

dos processos internos. 

Além dessas dimensões, Fernandes (2006) acrescenta a existência da dimensão 

política na eficácia, a qual se encontra dispersa pelos diversos quadrantes do modelo. Essas 

dimensões, conforme Fernandes (2006), não são igualmente exclusivas para todas as 

organizações, podendo haver, ou não, no processo produtivo e na busca pela eficácia 

organizacional, a utilização de algumas ou nenhuma delas. Sendo, também, verdade que a maior 

parte das organizações possui propriedades de mais de uma das cinco culturas de cada dimensão 

de eficácia organizacional.  

Abordando-se as referidas dimensões de eficácia, Fernandes e Ribeiro (2009) afirmam 

que na dimensão das relações humanas, a participação, as discussões abertas, o trabalho em 

equipe, a coesão, as ideias dos colaboradores e o moral são os elementos principais.  

Já a dimensão do sistema aberto é caracterizada pelo novo, pela mudança e 

criatividade para se resolver problemas, incluindo a descentralização e a abertura a ideias 

inovadoras.  

Outrossim, Quinn e Rohrbaugh (1981 e 1983) tratam o paradigma racional da eficácia 

como aquele que a organização enfatiza os valores da cultura hierárquica e de grupo para que os 

fins sejam alcançados. Por isso, a avaliação da eficácia organizacional depende não só de critérios 

de eficácia econômica, mas também de critérios de eficácia social. 

No que concerne à dimensão dos processos internos ou econômica, Quinn e 

Rohrbaugh (1981 e 1983) e Savoie e Morin (2001) salientam que nessa abordagem se busca a 

eficiência econômica porque é graças ao valor acrescentado que se torna possível a obtenção e 

manutenção das contribuições necessárias à consecução dos objetivos de equilíbrio financeiro e 

crescimento.  

Quanto à dimensão do poder e da política, Robbins (1990) e Bilhim (1996) esclarecem 

que essa dimensão possui algumas características da dimensão do sistema aberto, no entanto, 
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acrescenta-se a questão da estrutura baseada no poder. Para os autores acima referenciados, em 

muitos casos por haver ausência de racionalidade entre os membros da organização há necessidade 

de os conflitos de interesses serem respondidos através do exercício do poder provenientes de 

coligações políticas que determinam os critérios que deverão prevalecer. Observa-se que esta 

dimensão está relacionada ao poder relativo de cada um dos grupos de interesses, ou seja, pelas 

diferentes dimensões de eficácia organizacional. 

Segundo Fernandes (2006), de modo geral, ao se falar em eficácia organizacional, 

remete-se à intenção de solucionar os problemas no contexto dos negócios da organização. Devido 

a isso, o autor acredita que os critérios que determinam a eficácia estão fundamentados e 

derivados da produtividade e da qualidade do serviço. Ele explica que a compreensão da dinâmica 

das organizações no que se refere à eficácia não está baseada apenas na busca de explicação e 

previsão dos seus resultados, mas, inclusive, no entendimento dos fatores que as condicionam a 

alcançar melhores resultados do que outras. É desta forma que, verificando-se os fatores que 

levam ao sucesso, a organização poderá promover a eficácia organizacional. 

 

2.4 RISCO 

As organizações passam por mudanças cada vez mais frequentes e profundas, gerando 

a necessidade de os gestores avaliarem constantemente seus processos e riscos antes de tomarem 

suas decisões. 

A exposição ao risco e seu gerenciamento é um dos maiores desafios à sobrevivência 

das Organizações no decorrer do tempo.  Segundo Padoveze e Bertolucci (2013), se a adoção de 

estratégias corretas é o que define o futuro de uma organização, gerenciar adequadamente os 

riscos a que ela se expõe significa possibilitar que a organização tenha um futuro. 

Segundo dicionário Michaelis (2008), risco significa perigo ou ameaça. Segundo o 

Vocabulário Jurídico de De Plácido e Silva (2003, p.1238), o vocábulo risco na linguagem jurídica 

“exprime simplesmente o sentido de perigo ou do mal receado: é o perigo de perda ou de prejuízo 

ou o receio de mal, que cause perda, dano ou prejuízo”.  

No entanto, esta visão negativa do significado da palavra risco não é unânime entre os 

autores.  Segundo Bernstein (1997, p. 8), “a palavra risco deriva do italiano risicare, que significa 

ousar. Neste sentido, o risco é uma opção, e não um destino”. 

Também neste sentido mais otimista, Paxson e Wood (1998, p.159) definem o 

seguinte significado no Blackwell Encyclopedic Dictionary of Finance: 

Risco pode simplesmente ser definido como exposição à mudança. É a probabilidade de 

que algum evento futuro ou conjunto de eventos ocorra. Portanto, a análise do risco 

envolve a identificação de mudanças potenciais adversas e do impacto esperado como 

resultado na organização. 
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Risco também pode ser definido como a volatilidade de resultados inesperados, 

normalmente relacionada a possíveis perdas ou impactos negativos decorrentes dos riscos puros 

ou a oportunidades de negócios decorrentes dos riscos especulativos, conforme entendimento de 

Barrese e Scordis (2003, p.26): “Organizações de negócios lidam tanto com riscos puros quanto 

especulativos; risco puro está associado a perigos que só apresentam consequências negativas, 

enquanto riscos especulativos podem ter consequências positivas ou negativas.” 

O conceito de risco não pode ser confundido com o de perigo. Segundo o Vocabulário 

Jurídico de Silva (2003, p.1030) o vocábulo perigo é derivado do latim periculum, e em sentido 

jurídico é “toda eventualidade, que se receia ou que se teme, da qual possa resultar um mal ou 

dano, à coisa ou à pessoa, ameaçando-a em sua existência.”  

Na área de finanças, o conceito de risco possui intrínseca relação com o de retorno 

porque os fluxos de caixa previstos podem não acontecer em função de fatores externos ou 

internos à organização.  Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p.183) enfatizam bem esta relação: 

Como quase todos os projetos de investimento envolvem fluxos incertos, deve ser 

utilizada uma taxa de desconto diferente (daquele livre de risco) [...] Como nosso objetivo 

é, em última instância, descontar fluxos de caixa incertos, devemos antes de mais nada 

encontrar uma maneira de medir o risco.  

 

Geralmente os maiores retornos estão associados aos maiores riscos. Segundo Ross, 

Westerfield e Jaffe (1995, p. 190) o retorno médio de diversos períodos é a melhor estimativa para 

o retorno de um dado investimento. 

 Com base no conceito de risco que engloba tanto eventos potencialmente negativos 

como positivos, Padoveze e Bertolucci (2013) consideram a seguinte classificação do termo: 

a) risco financeiro: decorre da opção por uma determinada estrutura de passivos, que 

conduz a um nível de endividamento financeiro e a necessidade de absorção dos custos fixos 

financeiros; 

b) risco operacional: decorre da opção por uma determinada estrutura de ativos, que, 

por sua vez, conduz a uma estrutura de custos (proporção de custos fixos e variáveis);  

c) risco da empresa: decorre da combinação do risco operacional com o risco 

financeiro; e 

d) risco do negócio: decorre da característica peculiar de cada ramo de atividade que 

conduz a determinado nível de risco diferente de outro ramo. 

Além desses riscos tradicionais, existem outros tipos que impactam o mercado 

financeiro como: riscos legais, compliance ou de conformidade, riscos de imagem, entre outros, 

dependendo da atividade e da abrangência da instituição. 
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Detalhando-se os riscos financeiros, operacionais e de controle interno acima 

conceituados por Padoveze e Bertolucci, Jorion (2004) enfatiza que os riscos financeiros devem 

ser considerados em primeira instância no Gerenciamento de Risco porque compreendem aqueles 

que ocasionam ganhos ou perdas de recursos financeiros para instituição. Além disso, quanto à 

volatilidade, são observados resultados inesperados relacionados ao valor de ativos ou passivos de 

interesse. 

Ainda segundo Jorion (2004), os riscos financeiros podem ser classificados como 

estratégicos e não estratégicos. Os estratégicos são aqueles assumidos voluntariamente. Uma 

cautelosa exposição a esses tipos de riscos é fator fundamental para o sucesso das atividades 

comerciais. Já os riscos não-estratégicos são aqueles que não podem ser controlados e não 

condicionam fator estratégico, e por isso denominado desta forma. 

Surgiu em decorrência do aumento da volatilidade dos mercados financeiros, no 

começo dos anos 1970, a imprevisibilidade e as rápidas mudanças do cenário econômico geravam 

grandes perdas financeiras. O gerenciamento de risco, neste sentido, fornece proteção parcial 

contra essas fontes de risco uma vez que compreender os riscos enquanto incertezas inevitáveis 

trazem aos administradores financeiros meios de prever e minimizar eventos adversos, estando 

preparados de maneira mais eficiente. 

Os riscos de controle interno e a atividade de compliance estão diretamente ligados ao 

tema desta pesquisa.  Segundo Padoveze e Bertolucci (2013, p. 326), estes riscos são inúmeros e 

vão desde o desempenho inadequado das tarefas à possibilidade de fraudes, até a existência de 

processos e fluxos de trabalho mal estruturados, sem os conceitos e as condições mínimas 

necessárias para um grau de confiança esperado.  

Brito (2003) exemplifica riscos de controle interno como sendo falhas ou faltas de 

controle, avaliação errada, software inadequado ou modelo matemático inadequado. Isto quer 

dizer que os riscos de controle interno são aqueles decorrentes de falhas sistêmicas, de processos 

internos mal estruturados, de erro humano e de sistemas informatizados deficientes uma vez que 

atualmente a velocidade da informação exerce papel fundamental na tomada de decisões. 

Para Braga (2013), risco é uma discussão sistêmica e deve ser analisada diante de três 

dimensões temporais. Olhando o passado, deve-se observar se esse fato compõe um elenco de 

fatos similares, que podem gerar uma tendência comum, indicando um modelo que pode nos 

ajudar a entender as forças sistêmicas que levaram àquela ocorrência. Na dimensão presente, nos 

interessa corrigir, cessar os efeitos danosos e reparar o que for possível. Olhando para o futuro, 

uma falha é uma oportunidade de se estruturar os controles, as medidas que evitem que aquela 

situação ocorra novamente, relembrando que os controles devem ser avaliados, para que a sua 
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eficácia compense o seu custo e a burocratização. Um achado deve ser avaliado pelo seu potencial 

de ser um reflexo de uma falha sistêmica e que revele problemas maiores, ainda não percebidos.  

Braga (2013) entende que a lógica de riscos dos controles internos permite olhar uma 

situação encontrada na auditoria não pela sua tipicidade ou aspecto incomum e sim, como reflexo 

de uma falha sistêmica, que merece não somente soluções pontuais, mas também reformulações de 

sua estrutura com a finalidade de prevenir a ocorrência de situações similares no futuro. 

 O TCU (2003, p.3) define risco como a expressão da probabilidade de ocorrência e do 

impacto de eventos futuros e incertos que têm potencial para influenciar o alcance dos objetivos de 

uma organização, e como a suscetibilidade de ocorrência de eventos que afetem negativamente a 

realização dos objetivos das unidades jurisdicionadas (TCU, 2008, p.2). Essas conceituações 

trazem embutida a noção de que, para se ter conhecimento dos riscos de uma organização, deve-se 

primeiro conhecer seus objetivos.  

 O padrão AS/NZS 4360 (1999) Gerenciamento de Riscos e o Guia para Gerenciar 

Riscos nos Setores Públicos Australiano e Neozelandês HB143 (1999) são duas importantes 

publicações que oferecem orientações detalhadas sobre as práticas de gerenciamento de riscos. 

Constituem um guia para organizações que querem desenvolver estruturas de gerenciamento de 

risco. Conforme essas publicações, o risco pode surgir de fontes internas ou externas e inclui a 

exposição a fatos como ganhos ou perdas econômicas ou financeiras, danos materiais, insucessos 

de projetos, descontentamento de cliente, má reputação, ameaças à segurança das instalações ou 

falta de segurança, malversação de recursos, inoperância de equipamentos e fraudes. 

Um estudo realizado em conjunto pela empresa KPMG e pelo Governo Federal 

Canadense, no ano de 1999, identificou as melhores práticas em gerenciamento de riscos 

desenvolvidas nos setores público e privado e como elas poderiam ser implantadas naquele País. 

O estudo foi realizado junto a países desenvolvidos, como os do Oeste Europeu, a Austrália, a 

Nova Zelândia e Estados Unidos da América, que relataram a obtenção de muitos benefícios, em 

relação aos objetivos organizacionais e processos de gestão, com a implementação do 

gerenciamento de riscos. O principal benefício foi o grande auxílio na realização dos objetivos 

organizacionais. Outros benefícios foram:  

a) o maior foco nas prioridades do negócio, ou seja, não precisaram redirecionar 

recursos para a resolução de problemas. Ademais, ações tomadas para prevenir e reduzir perdas, 

ao invés de explicar depois o fato, configuraram uma efetiva estratégia de risco;  

b) a mudança cultural de aceitar a discussão dos riscos e a informação sobre potenciais 

danos, tolerar erros (mas não erros ocultos) e aprender com eles;  
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c) a melhor gestão operacional e financeira, ao garantir que os riscos sejam 

adequadamente considerados no processo de tomada de decisão, resultando em uma prestação de 

serviços mais eficiente e efetiva. Por outro lado, ao anteciparem-se aos problemas, gerentes têm 

maiores oportunidades para reagir e tomar ações;  

d) o fortalecimento do processo de planejamento e o auxílio na identificação de 

oportunidades; e  

e) no curto prazo, o aumento da accountability da gestão, e no longo prazo, o aumento 

das capacidades gerenciais, de forma geral.  

Todos os membros de uma entidade devem identificar e monitorar os principais riscos 

e oportunidades e assegurar sistemas apropriados ao seu gerenciamento de riscos como, por 

exemplo, o de má reputação. Os dirigentes de entidades do setor público precisam assegurar que 

sistemas efetivos de gerenciamento de riscos façam parte de sua estrutura de controle.  

 Diante do exposto, depreende-se que o gerenciamento de risco constitui uma 

ferramenta para os gestores do setor público por ser um processo necessário, lógico e sistemático 

para as organizações identificarem e avaliarem riscos e oportunidades, visando melhorar a tomada 

de decisões e a avaliação de desempenhos. O bom gerenciamento dependerá de uma correta 

avaliação de risco, por meio de sua identificação, mensuração e análise. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DE RISCO  

 

A avaliação do risco é necessária para acompanhamento do nível de risco aceitável ou 

definição do limite máximo aceitável pela Direção do Órgão ou da empresa.   É um dos 

componentes do controle interno. Está intrinsecamente ligada ao planejamento estratégico anual, 

consequentemente à missão, visão, valores, objetivos, metas e fatores críticos de sucesso do 

Estabelecimento. O objetivo principal deve ser a redução da probabilidade de eventos negativos 

sem incorrer em custos excessivos ou paralisação da Organização.  

Existem diversas metodologias de avaliação e priorização do risco. A seguir, serão 

discutidas as metodologias de Robillard (2001), Avalos (2009), COCO, Fama, Cardoso e 

Mendonça(2002), a da Análise dos Modos de Falha e Seus Efeitos (Failure Mode and Effect 

Analysis – FMEA) e a IFAC, sendo esta última a adotada como modelo para esta pesquisa. 

Para Robillard (2001), a avaliação do risco é uma das fases do seu gerenciamento uma 

vez que este é uma abordagem sistemática para determinar o melhor curso de ação sob incerteza, 

pela identificação, avaliação, compreensão, ação e comunicação dos problemas relacionados ao 

risco, conforme estrutura a seguir: 
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Identificação dos riscos: 

 Identificação dos problemas, definição do contexto. 

Avaliação dos riscos: 

 Avaliação das áreas de risco fundamentais; 

 Medição de probabilidade e impacto; 

 Priorização dos riscos. 

Resposta aos riscos: 

 Determinação dos resultados desejados; 

 Desenvolvimento de opções; 

 Seleção de estratégia; 

 Implementação da estratégia; 

 Monitoramento e avaliação. 

Dentre as respostas ao risco, incluem-se “EVITAR”, “REDUZIR ou 

COMPARTILHAR” ou “ACEITAR” os riscos. 

Conforme o detalha o Informe COSO9 II Gerenciamento de Riscos Corporativos - 

Estrutura Integrada observa-se que: 

“EVITAR” sugere que nenhuma opção de resposta tenha sido identificada para reduzir 

o impacto e a probabilidade a um nível aceitável.  

“REDUZIR” ou “COMPARTILHAR” reduzem o risco residual a um nível compatível 

com as tolerâncias desejadas ao risco, enquanto “ACEITAR” indica que o risco inerente já esteja 

dentro das tolerâncias ao risco. 

A forma mais usual de compartilhamento de risco são os seguros, a melhor forma de 

prevenir prejuízos. No mercado financeiro, operações de hedging10 e o uso de derivativos são as 

respostas ao risco mais comuns. Outra forma bastante utilizada de “COMPARTILHAR” o risco 

no mundo coorporativo é a terceirização, desta forma há a transferência da probabilidade de 

ocorrência do risco. 

“ACEITAR” indica que o risco inerente já está alinhado com as tolerâncias ao risco. 

Quando o risco é aceito significa que, após uma avaliação custo-benefício, conclui-se que não vale 

a pena financeiramente bancar as medidas de redução ou compartilhamento do fator de risco. 

Para Avalos (2009), a avaliação do risco é precedida das seguintes fases: identificação 

e análise do risco, estimativa, mensuração e ordenamento. 
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 A fase de identificação consiste em um processo interativo e integrado à estratégia e 

ao planejamento; sempre o início deve ser “zero”, ou seja, não se tomam como base estudos 

anteriores sobre o risco. 

Para o desenvolvimento desta fase, deve-se elaborar o mapeamento de risco que inclua 

os pontos-chave da organização, as interações significativas com terceiros, os objetivos 

particulares e gerais e as ameaças que poderão ser enfrentadas. Dentre os principais pontos-chave 

de uma organização citados por Avalos (2009), são: 

-um processo que é crítico para sua sobrevivência; 

-uma ou várias atividades que estejam fortemente relacionadas com os clientes; 

-uma área que esteja sujeita a leis, decretos ou regulamentos de estrito cumprimento, 

com ameaças de severas punições pelo não cumprimento; 

-uma área de vital importância estratégica. 

A análise das atividades ou dos processos-chave está relacionada com o seu nível 

crítico e com a importância do objetivo, seja ele implícito ou explícito.  Após a fase de 

identificação do riscos organizacionais, o processo deve ser aplicado às atividades, tomando-se 

como base campo mais limitado às áreas e aos objetivos-chave já identificados.   

A próxima fase é a de estimativa do risco que define a frequência com que os riscos 

identificados se apresentarão, bem como a provável perda que eles podem ocasionar. A 

identificação dos riscos leva à sua análise. 

De modo geral, os riscos com baixa frequência não justificam maiores controles ou 

preocupações.  A quantificação dos riscos não podem exceder a qualificação dos mesmos como 

grande, moderado ou pequeno. Nunca devem ser considerados impossíveis de serem medidos. 

Segue a equação da exposição: 

PE=F X V 

Onde: 

PE=perda esperada ou exposição, expressa em $; 

F=frequência, ou probabilidade de o risco ser concretizado durante o ano; 

V= perda estimada para cada caso em que o risco se concretize, expressa em $. 

A mensuração dos riscos é a identificação e análise dos riscos associados à obtenção 

dos objetivos definidos no planos estratégicos e anuais. É realizada com base no juízo profissional 

e a experiência do auditor e do gestor, considerando os seguintes critérios: 

-o impacto da área analisada quando não logra alcançar os objetivos da organização; 

-a competência, a integridade e a suficiência do pessoal; 

-a quantidade de ativos, a liquidez ou o volume das transações; 
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-a complexidade ou a volatilidade das atividades; 

-a suficiência dos controles internos na própria área; 

- o grau de informatização dos sistemas existentes na área. 

Cada critério deve ser quantificado segundo uma escala que vai de 1 a 3, a qual 

designa um valor descritivo para cada um dos fatores de risco mais importantes, como segue: 

1=risco baixo; 

2=risco médio; 

3=risco alto. 

Em seguida, deve-se somar os riscos alcançáveis por área de acordo com coeficientes 

1, 2 e 3. Desta forma a menor área somará 6 e a maior, 18. O total deverá ser multiplicado por (P + 

I), em que: 

P=a probabilidade da ocorrência de um risco importante (1= baixo, 2= médio e 3= 

alto); 

I=impacto na organização (1=impacto baixo, 2= impacto moderado, 3= impacto 

crítico). 

O ordenamento consiste na definição do ranking, onde cada uma das n áreas 

analisáveis é ordenada de 1 a n. 

Existe também o modelo de avaliação de risco baseado no marco conceitual de 

controle interno de COCO – publicado pelo Instituto Canadense de Contadores Certificados 

(CICA) por meio do relatório denominado The Criteria of Control Board o qual considera cinco 

objetivos do controle interno e cinco componentes. 

Objetivos: 

-eficiência dos custos; 

-eficácia das operações; 

-confiabilidade da informação; 

-cumprimento das normas; 

-salvaguarda dos ativos. 

Componentes: 

-ambiente de controle; 

-avaliação do controle; 

-atividades de controle; 

-informação e comunicação; 

-monitoramento e supervisão. 

Para utilizar o modelo de avaliação nas subfunções, é necessário determinar: 
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-primeiro: a importância de cada subfunção da organização quanto aos cinco objetivos 

de controle; 

-segundo: designa-se um valor matemático de 1 ao menos importante) até 4 (ao mais 

crítico); 

-terceiro: estima-se a eficácia dos controles internos dentro de cada um dos cinco 

componentes. 

Em seguida, deve-se considerar o tratamento das mudanças que está ligado ao 

processo de análise de riscos e deve ter a capacidade de informar a presença de condições de 

mudanças. Algumas das circunstâncias de mudança, que podem ser levadas em consideração em 

função do seu impacto potencial, são: 

- câmbios no entorno; 

-redefinição das políticas organizacionais; 

-reorganizações e restruturações internas; 

-contratação de funcionários novos e rotação dos existentes; 

-novos sistemas, procedimentos e tecnologias; 

-crescimento acelerado; 

-novos produtos, atividades ou funções. 

Deve-se, ainda, atentar aos critérios de custo-benefício e de antecipação aos fatos com 

a finalidade de permitir o planejamento das ações demandadas. 

Barrese e Scordis (2003, p. 27) entendem que, “uma vez identificadas as fontes 

potenciais de perda, o analista precisa determinar o impacto das perdas no fluxo de caixa da 

empresa e o impacto econômico resultante na habilidade da empresa em gerar valor para os 

acionistas”. 

Em outras palavras, os recursos da organização devem ser eficientemente utilizados 

para redução da exposição ao risco, definindo-se uma escala de priorização que aponte quais 

fatores de risco devem demandar maior atenção na sua tratativa. 

Steinberg et al. (2003, p. 48) apontam que “a incerteza de eventos potenciais é 

avaliada a partir de duas perspectivas - probabilidade e impacto. Probabilidade representa a 

possibilidade de um dado evento ocorrer, enquanto impacto representa seu efeito”.  Portanto, a 

probabilidade representa a possibilidade de ocorrência do risco, de forma qualitativa e baseada na 

observação de eventos ocorridos no passado, e o impacto representa o efeito financeiro causado 

pelo risco, ou seja, o dano financeiro. 
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Steinberg et al. (2003, p. 49) apontam ainda que, na avaliação de risco, podem ser 

usados tanto métodos qualitativos quanto quantitativos. Para o uso de métodos quantitativos, 

podem ser utilizadas as seguintes ferramentas: 

-benchmarking: algumas companhias usam a técnica para avaliar o impacto e a 

probabilidade de eventos potenciais no segmento; 

-modelos probabilísticos: exemplos incluem Value at Risk (V@R), cash flow at risk, 

earnings at risk e o desenvolvimento de distribuições de perda de créditos e operacionais; 

-modelos não probabilísticos: usam premissas subjetivas ao estimar o impacto de 

eventos sem quantificar a probabilidade associada. Exemplos incluem medidas de sensibilidade, 

stress testing e análise de cenários. 

Nesta pesquisa, foi adotado o modelo não probabilístico do IFAC (1999) de análise de 

cenário para levantamento da probabilidade de ocorrência. O termo probabilidade de ocorrência 

foi adotado para atender a originalidade dos termos preconizados pelo IFAC. No entanto, não se 

refere a método probabilístico uma vez que consiste apenas em verificar a ocorrência absoluta dos 

riscos baseada na observação de eventos ocorridos no passado. 

Bertolucci (2005) propõe o uso da Análise de Falha e seus Efeitos (FMEA) para 

avaliação dos fatores de risco. O formulário-base do FMEA consiste em um modelo com os 

seguintes campos: fator de risco, modo de falha potencial, efeito potencial de falha e de 

severidade, causas potenciais da falha e da ocorrência, controles atuais de prevenção e de 

detecção, ações recomendadas, respostas aos fatores de risco 

Já o International Federation of Accountants (IFAC) (1999, p. 6) possui uma visão 

mais corporativa do risco e aponta que para se ter conhecimento dos riscos de uma organização, 

deve-se primeiro conhecer seus objetivos: 

Riscos são eventos futuros incertos que podem influenciar o atendimento dos objetivos 

estratégicos, operacionais e financeiros da organização. As dimensões do risco incluem o 

impacto sobre a reputação de uma organização, incluindo a perda de legitimidade devida 

a atividades consideradas inaceitáveis para a comunidade. 

 

Para a IFAC (2001), o gerenciamento de risco é definido como um processo para:  

a) entender os objetivos organizacionais;  

b) identificar os riscos associados ao alcance desses objetivos, em uma base contínua, 

de forma a poder reagir a (ou iniciar) mudanças de uma maneira apropriada e oportuna;  
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c) estimar os riscos, em termos da probabilidade de algo acontecer e o seu potencial 

impacto;  

d) estabelecer políticas apropriadas e procedimentos para gerenciá-las, na proporção 

dos riscos ou oportunidades envolvidos;  

e) monitorar e avaliar os riscos e os programas ou procedimentos utilizados para tratá-

los. Revisar riscos passados e buscar se antecipar aos futuros e monitorar mudanças nos ambientes 

interno e externo para obter informação que possa sinalizar uma necessidade de se reavaliar os 

objetivos da entidade ou do controle.  

Famá, Cardoso e Mendonça (2002) propõem uma metodologia mais sofisticada do que 

a proposta pelo IFAC. Para os autores, além de impacto e ocorrência, deve-se definir uma relação 

de causa e efeito.  

Para estes autores, as estimativas para probabilidade e impacto são geralmente 

determinadas a partir da observação de eventos passados, que pode oferecer uma base mais 

objetiva do que estimativas inteiramente subjetivas. 

 

2.5.1 METODOLOGIA IFAC (1999)  

 

A International Federation of Accountants (IFAC), que em português significa 

Federação Internacional de Contadores, é formada pelas entidades representantes dos contadores 

do setor público, privado e da academia. É um organismo internacional, que possui como seu 

integrante o Comitê do Setor Público (PSC) e tem por objetivo desenvolver programas para 

melhorar a gestão financeira e a contabilidade do setor público. Assim, o PSC emite padrões, 

diretrizes, estudos e documentos oferecendo ao setor público informações financeiras, de 

auditoria, contabilidade ou mesmo estimulando a discussão de novos procedimentos (IFAC, 

2000).  

 A Metodologia IFAC (1999) consiste em avaliar impacto e probabilidade de 

ocorrência. Em seu estudo número 9, o IFAC (1999) propõe perspectivas de alternativas do risco. 

Primeiramente, sugere-se que o risco enfrentado por uma organização pode ser de duas naturezas 

distintas: riscos de conformance (que será traduzido por conformidade) e riscos de performance 

(que será traduzido por desempenho).  

Dando sequência ao raciocínio, o estudo do IFAC (1999) propõe, então, que o risco 

deve assumir três sentidos distintos: perigo ou ameaça, incerteza e oportunidade. Portanto, um 

modelo de gerenciamento de riscos deve considerar não apenas a classificação do risco em termo 

de suas categorias, mas também a sua conformação enquanto ameaça, incerteza ou oportunidade, 
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pois tal qualificação afetará a tratativa dada a um determinado fator de risco quando da definição 

de contra medidas para a redução da exposição da organização. 

A avaliação do impacto, segundo IFAC (1999), deve considerar a gama de resultados 

possíveis, o risco de ocorrência várias vezes no mesmo intervalo de tempo, o impacto financeiro, o 

impacto na viabilidade e nos objetivos da organização e o impacto político e na comunidade. 

Segue a escala de impacto sugerida por Padoveze e Bertolucci ( 2013, p. 217): 

a) ALTO: O impacto financeiro na organização poderia exceder, por exemplo, $z 

milhões, ou haveria impacto significativo na viabilidade da organização ou em seus 

objetivos estratégicos/operacionais, ou poderia haver impacto político ou comunitário 

significativo. 

b) MÉDIO: O impacto financeiro na organização estaria entre $y milhões e $z milhões, 

ou haveria impacto moderado na viabilidade da organização ou em seus objetivos 

estratégicos/operacionais, ou poderia haver impacto moderado político ou comunitário. 

c) BAIXO: O impacto financeiro na organização estaria entre $x milhões e $y milhões, ou 

haveria impacto mínimo na viabilidade da organização ou em seus objetivos 

estratégicos/operacionais, ou poderia haver mínimo impacto político ou comunitário. 

 

A avaliação da probabilidade de ocorrência, segundo IFAC (1999), possui três visões 

diferentes, dentre elas: 

a) Avaliação bruta: reflete a probabilidade inerente de ocorrência do evento na 

ausência de quaisquer processos que a organização possa ter para reduzi-la; 

b) Avaliação líquida: avalia a probabilidade levando em conta as condições reais e os 

processos para redução da possibilidade de ocorrência do evento; 

c) Avaliação meta: reflete o apetite que a organização tem pelo risco. 

Steinberg et al. (2003, p. 47) coaduna com o mesmo pensamento do IFAC ao apontar 

que: “A gerência considera tanto o risco inerente quanto o residual. Risco inerente é aquele em 

que se incorre na ausência de quaisquer ações que a gerência possa tomar para alterar 

probabilidade ou impacto/risco residual é o que permanente após a resposta gerencial ao risco”.  

Após definição do tipo de avaliação a se adotar,  Padoveze e Bertolucci (2013) 

sugerem a adoção de escala de critérios de avaliação probabilidade de ocorrência a qual foi 

adaptada do IFAC (1999, p. 19) e varia entre alta, média e moderada e provável, possível e 

remota.  

Quanto à probabilidade de ocorrência ou possibilidade de ocorrência, sugere-se a 

escala constante do quadro 3 a seguir: 

Quadro 3 - AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 
AVALIAÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

Alta Provável 

Possibilidade de ocorrer, uma média igual ou 

maior a uma vez por ano, em um período de dez 

anos ou a chance de acontecer acima de 100%  

Potencial para ocorrer várias vezes 

nos próximos dez anos 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 
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anos 

Típico em operações dessa 

natureza devido a influências 

externas 

Moderada Possível 

Possibilidade de ocorrer, em um período de dez 

anos, 2 a 4 casos ou  

a chance de acontecer maior que 20% e menor que 

40% 

Poderia ocorrer mais de uma vez 

nos próximos dez anos 

Pode ser de difícil controle devido 

a algumas influências externas 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 

anos 

Existe histórico de ocorrência na 

organização 

Baixa Remota 

Improvável de ocorrer num período de dez anos, 

ocorreu apenas um caso no período de dez anos ou 

a chance de acontecer menor do que 20% 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 

anos 

Uma ocorrência seria 

surpreendente 

Fonte: Adaptado de IFAC (1999, p.19) 

O quadro 03 acima reforça o entendimento da gradação da probabilidade de 

ocorrência, de forma qualitativa, cujos percentuais e períodos foram sugeridos pela autora desta 

pesquisa em razão de conveniência e observação da ocorrência absoluta dos riscos detectados no 

passado. 

Em seguida, o IFAC (1999) sugere a utilização da ferramenta chamada mapa do risco 

ou matriz do risco a qual combina as duas dimensões avaliadas e classifica os riscos conforme 

Figura 1 a seguir.  

Figura 1 – Modelo de matriz de risco 
 

   

Impacto 

Alto 

      

Médio 
      

Baixo 
      

  Baixa (remota) Média (possível) Alta (provável) 

  Probabilidade 

             Fonte: Adaptado de IFAC (1999, p. 21). 

A figura 1 acima representa uma resposta gerencial ao risco. A organização, diante da 

análise da figura, deve priorizar adoção de medidas de redução de riscos quanto aos itens das 

células em cinza escuro e, em seguida, os itens das células em cinza médio porque estes 

representam os riscos de maior probabilidade de ocorrência e de maior impacto. 

Após avaliação dos riscos, cabe o levantamento das possíveis respostas para mitigação 

dos mesmos. Segundo IFAC (1999, p.37), o componente final para um gerenciamento de risco 
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eficaz é uma estrutura de relatório e monitoramento para assegurar que as lacunas na resposta ao 

risco sejam preenchidas e que as suas respostas continuem a operar eficazmente e permaneçam 

apropriadas à luz de condições mutáveis. Isso possibilita que as atividades de gerenciamento do 

risco por toda a organização sejam monitoradas, condensadas e relatadas até o conselho de 

diretores. 

O IFAC (1999) enfatiza sistema de relatórios eficazes. O estudo descreve uma 

sistemática composta por relatórios internos, auditoria interna e relatórios externos. Os relatórios 

internos devem ser cuidadosamente ajustados às necessidades para os diversos usos da informação 

sobre riscos de negócios. A informação deve ser concisa, não ambígua, padronizada e integrada 

aos processos de relatório existentes.  
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3 METODOLOGIA 
 

Nesta seção, está disposta a metodologia adotada nesta pesquisa. Assim, dispõe sobre 

os elementos constitutivos tais como, classificação da pesquisa, os sujeitos de pesquisa, a 

estratégia de coleta e do tratamento dos dados. 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Quanto aos fins ou objetivos, a presente pesquisa é descritiva, pois buscou mapear as 

características dos procedimentos adotados no processo de pagamento de pessoal do Comando da 

Aeronáutica, os erros e fraudes mais comuns que motivaram instauração de Tomada de Contas 

Especial nesta área ou simplesmente emissão de acórdão pelo TCU e identificar a relação entre 

estas variáveis, objetivando-se analisar a eficácia ou não do processo adotado quanto à eliminação 

ou redução do risco de dano ao Erário. Segundo Gil (2009), pesquisa descritiva tem por objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou de um fenômeno ou, então, 

o estabelecimento de relação entre variáveis. Contudo, vai além da simples identificação da 

existência da relação entre duas variáveis e pretende também determinar a natureza dessa relação.  

Quanto aos meios, o delineamento da pesquisa foi baseado em pesquisa documental 

porque enfatizou a consulta e análise documental da legislação vigente, no COMAER, no que 

tange ao tema, tais como Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA) 177-36/2009, MCA 177-2, 

Regulamento de Administração da Aeronáutica ou Regulamento do Comando da Aeronáutica 

RCA n° 12-1/2014 (RADA) e acórdãos do TCU emitidos nos últimos dez anos (período de 2006 a 

2015) atinentes a pagamento de pessoal no Comando da Aeronáutica. 

Também foi utilizada pesquisa de campo por meio da realização de entrevista 

semiestruturada ou parcialmente estruturada, onde foi utilizado um roteiro para nortear as 

perguntas do pesquisador conforme apêndice A.   

Foi adotada a abordagem qualitativa apesar de que a avaliação dos riscos pode 

acontecer tanto através de informações qualitativas quanto por utilização de dados quantitativos.  

Optou-se pela qualitativa uma vez que a avaliação do quantum de risco do processo de pagamento 

foi realizada de acordo com a Metodologia IFAC (1999) a qual consiste em avaliar os riscos 

qualitativamente quanto ao impacto e à probabilidade de ocorrência. 

 

3.2. SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Considerando que o foco da análise englobou o Comando da Aeronáutica como um 

todo, o universo de sujeitos da pesquisa foi retirado dos principais Órgãos deste Comando 

envolvidos com o processo de pagamento de pessoal, quais sejam: Subdiretoria de Pagamento de 
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Pessoal (SDPP), Diretoria de Administração de Pessoal (DIRAP) e Subdiretoria de Inativos e 

Pensionistas (SDIP), todos sediados no Rio de Janeiro. Neste universo de sujeitos, buscou-se 

entrevistar representantes de cada Órgão responsável pela análise dos assuntos abordados nos 

acórdãos pesquisados, adotando-se amostragem por conveniência. Segundo Oliveira (2003), na 

amostragem por conveniência, os sujeitos são escolhidos por serem acessíveis, mais articulados ou 

mais fáceis de serem avaliados. 

Na SDPP, buscou-se entrevistar os responsáveis diretos pela conferência dos 

lançamentos da folha de pagamento de pessoal militar e da homologação da folha de pagamento 

de pessoal civil, também foi entrevistado o responsável pela Tesouraria País, contato direto entre 

as entidades bancárias conveniadas, e com o responsável pelo setor de processamento do sistema 

informatizado. Na DIRAP, buscou-se entrevistar os responsáveis pela conferência dos processos 

de habilitação de pensão civil, pelo lançamento dos dados de títulos de inativos e pensionistas 

militares e civis no Sistema de Controle de Ações de Comunicação (SISAC) e o responsável pela 

conferência da averbação de tempo de serviço para efeito de aposentadoria. Na SDIP, foram 

entrevistados os responsáveis pelo acompanhamento das comissões de anistia, pela conferência 

dos processos de habilitação de pensionista militar e emissão de títulos de inativos e pensionistas 

militares e civis. Portanto, entende-se que este universo corresponde  dos sujeitos que poderiam 

participar das entrevistas. 

A amostragem dos sujeitos totalizou 10 entrevistados, conforme discriminado no 

quadro 4 a seguir. 

 

 
 

Quadro 4 - QUADRO DE SUJEITOS DA PESQUISA 

 
SUJEITO QUANTIDADE 

 

REPRESENTANTE DA TESOURARIA PAÍS DA SDPP (PP4) 

 

01 

 

REPRESENTANTE DO SISTEMA INFORMATIZADO DE 

PAGAMENTO DE PESSOAL DA SDPP (PP6) 

 

01 

 

CONFERENTE DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SDPP 

(PP3-1 E PP3-2) 

02 

 

REPRESENTANTE DA DIRAP (SISAC, CIVIL E AVERBAÇÃO 

DE TEMPO DE SERVIÇO) 

03 

 

REPRESENTANTE DA SDIP (ANISTIA, PENSÃO CIVIL E 

PENSÃO MILITAR) 

03 

TOTAL 10 

  Fonte: Elaboração própria (2016) 
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 3.3. ESTRATÉGIA DE COLETA DE DADOS 

 

No que se refere aos instrumentos de coletas de dados, foram utilizadas entrevistas. O 

modelo adotado consta do apêndice A e foi aplicado junto a representante dos três Órgãos 

principais do Comando da Aeronáutica envolvidos com a área de pagamento de pessoal, 

totalizando 10 entrevistados.  

 As perguntas destes instrumentos buscaram compreender: 1) procedimentos adotados 

no processo de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica; 2) objetivos do processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica; 3) fraudes, riscos e eficácia; 4) avaliação da 

eficácia das medidas de controle adotadas pelo Comando da Aeronáutica; 5) avaliação dos riscos. 

As entrevistas foram realizadas por meio de observação participante onde o 

entrevistador buscou incorporar-se ao grupo de forma presencial, efetuando as perguntas do 

roteiro e observando o trabalho dos representantes escolhidos na amostragem apenas com a 

finalidade de obter informações. De acordo com Lakatos (2009), observação participante consiste 

na participação real do pesquisador com a comunidade ou grupo. 

Algumas entrevistas também foram gravadas, por meio de aparelho digital, mediante 

autorização prévia dos sujeitos no ato da gravação, visando maior segurança e facilidade no 

registro das falas.  

De um universo de 92 acórdãos emitidos pelo TCU nos últimos dez anos acerca de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica, todos foram analisados, por meio da análise 

documental. 

Foram elaborados quadros que evidenciaram os procedimentos adotados no processo 

de pagamento de pessoal, bem como os riscos detectados pelo TCU, no âmbito do COMAER, nos 

últimos dez anos, para facilitar a identificação e correlação dos dados coletados. 

 

3.4. ESTRATÉGIA DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A técnica de tratamento dos dados obtidos por meio da pesquisa documental foi a 

análise documental. Foram analisados os acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União, em 

nome do Comando da Aeronáutica, no período de 2006 a 2015, os procedimentos adotados no 

processo de cotejamento de pagamento de pessoal do Órgão e demais medidas de controle 

adotadas pela Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP), Diretoria de Pessoal da Aeronáutica 

(DIRAP) e Subdiretoria de Inativos e Pensionistas (SDIP).   



59 

 

Após levantamento dos riscos constantes dos acórdãos e legislação sobre cotejamento 

de pagamento de pessoal, procedeu-se a pré-análise da avaliação do risco, selecionando os dados 

por tipo de fraude/risco, por tipo de pagamento civil ou militar, valor do dano ao Erário, número 

de ocorrência do mesmo tipo de fraude/erro, organizando-os por valor de impacto e por 

probabilidade de ocorrência. Posteriormente a esta fase, elaborou-se a matriz de risco.  

Para avaliação da eficácia, foi necessária a pré-análise dos riscos encontrados nos 

acórdãos e das medidas de controle adotadas pelos Órgãos envolvidos com o processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica, organizando-os em forma de quadro para 

facilitar a visualização e análise dos dados coletados. 

Como abordado em capítulo anterior, o conceito de eficácia adotado foi o definido por 

Reis e Machado Jr (1994), como o alcance de objetivos e metas estabelecidos pela Administração, 

faz-se necessário definir os conceitos abaixo com a finalidade de analisar se o processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica foi eficaz ou não. 

A técnica de tratamento dos dados obtidos por meio da pesquisa de campo foi a 

análise de conteúdo das entrevistas. A condução da análise de conteúdo foi baseada na técnica 

proposta por Bardin (2006). Essas etapas foram organizadas em três fases: 1) pré-análise, 2) 

exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, pré-análise, compreendeu a leitura geral das entrevistas e, de forma 

geral, efetuou-se a organização dos dados obtidos quanto aos procedimentos adotados no processo 

de pagamento de pessoal ora investigado. Tal sistematização serviu para possibilitar a condução 

das operações sucessivas de análise. 

Concluída a primeira fase, acima descrita, partiu-se para a exploração do material ou 

codificação, que constitui a segunda fase. A exploração do material consiste nos recortes dos 

textos em unidades de registros, na definição de regras de contagem e na classificação e agregação 

das informações em categorias simbólicas ou temáticas. Bardin (1977) define codificação como a 

transformação, por meio de recorte, agregação e enumeração, com base em regras precisas sobre 

as informações textuais, representativas das características do conteúdo.  

Nessa fase, o texto das entrevistas é recortado em unidades de registro (palavras, 

frases, parágrafos), agrupadas tematicamente em categorias iniciais, intermediárias e finais, as 

quais possibilitam as inferências.  

Por este processo indutivo ou inferencial, procura-se não apenas compreender o 

sentido da fala dos entrevistados, mas também buscar-se-á outra significação ou outra mensagem 

através ou junto da mensagem primeira (FOSSA, 2003).  
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A terceira fase compreendeu o tratamento dos resultados, inferência e interpretação, 

consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo o material coletado 

(entrevistas, documentos e observação). A análise comparativa foi realizada através da 

justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, ressaltando os aspectos 

considerados semelhantes e os que foram concebidos como diferentes.  

Ao final, a análise dos dados propiciou o enquadramento do processo ora estudado em 

um dos dois critérios de eficácia a seguir discriminados: 

a) eficaz: se o processo possibilitar a detecção de todos os tipos de erros ou fraudes 

encontrados nos acórdãos do TCU (objetivo da auditoria para este trabalho); 

b) ineficaz: se o processo impossibilitar a detecção dos erros ou fraudes  encontrados 

nos acórdãos do TCU.  

Os critérios escolhidos para definição do conceito de eficácia, neste trabalho, levaram 

em consideração que o alto grau de risco de incorrer em dano ao Erário gera consequências graves 

para a Administração, sendo necessária a implementação de medidas que reduzam a ocorrência de 

desvios na área de pagamento de pessoal. 

A medição do quantum de risco do processo de pagamento foi realizada por meio da 

adaptação da aplicação da Metodologia IFAC (1999) a qual consiste em avaliar os riscos  

qualitativamente, mediante método não probabilístico, quanto ao impacto e à probabilidade de 

ocorrência.  

Quanto ao impacto, foi adotada a escala constante do quadro 5 a seguir como forma de 

avaliação do impacto dos riscos: 

Quadro 5 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS RISCOS 

 

ESCALA DO IMPACTO CONCEITO 

ALTO O impacto financeiro na organização superior a R$75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais), valor mínimo para abertura de Tomada de Contas Especial ou 

impacto significativo na viabilidade da organização ou em seus objetivos 

estratégicos/operacionais, ou poderia haver impacto político ou comunitário 

significativo. 

MÉDIO O impacto financeiro na organização inferior a R$ 75.000,00 (setenta e cinco 

mil reais) e superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor mínimo para inscrição 

na Dívida Ativa da União, ou haveria impacto moderado na viabilidade da 

organização ou em seus objetivos estratégicos/operacionais, ou poderia 

haver impacto moderado político ou comunitário. 

BAIXO O impacto financeiro na organização inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), 

valor mínimo para inscrição na Dívida Ativa da União, ou haveria impacto 

mínimo na viabilidade da organização ou em seus objetivos 

estratégicos/operacionais, ou poderia haver mínimo impacto político ou 

comunitário. 

Fonte: Adaptado de Padoveze e Bertolucci ( 2013, p. 217)  
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Foram considerados de alto impacto aqueles riscos que ultrapassaram o valor mínimo 

estipulado pelo Tribunal de Contas da União para abertura de processo Tomada de Contas 

Especial, prevista no inciso I do art. 6° da Instrução Normativa TCU n° 71, de 28 de novembro de 

2012, ou seja, quantia mínima de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Para isso, levou-se em 

consideração que a abertura deste tipo de processo além de desgastar a imagem do Órgão, indica a 

fragilidade do sistema na ocorrência dos riscos em razão da ocorrência de fraudes e de dano ao 

Erário, demandando-se medidas de controle urgentes.  

Como baixo impacto, foram considerados os riscos inferiores a R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), haja vista ser o limite mínimo para inscrição na Dívida Ativa da União conforme previsto 

no inciso I do art. 1° da Portaria n° 75, de 22 de março de 2012, emitida pelo Ministério da 

Fazenda.  

O impacto médio consiste nos valores compreendidos no intervalo de R$1.000,00 

(hum mil reais) e R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais), haja vista a possibilidade de inscrição 

na Dívida Ativa da União, execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional superiores a R$ 

1.000,00 (hum mil reais), conforme previsto no inciso I do art. 1° da Portaria n° 75, de 22 de 

março de 2012, do Ministério da Fazenda. 

Quanto à probabilidade de ocorrência, adotou-se a escala constante do quadro 6 a 

seguir, mediante a observação da ocorrência absoluta dos riscos detectados no passado: 

Quadro 6 – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

AVALIAÇÃO DESCRIÇÃO INDICADORES 

Alta Provável 

Possibilidade de ocorrer, uma média igual ou 

maior a uma vez por ano, em um período de dez 

anos ou  

a chance de acontecer acima de 100%  

Potencial para ocorrer várias vezes 

nos próximos dez anos 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 

anos 

Típico em operações dessa 

natureza devido a influências 

externas 

Moderada Possível 

Possibilidade de ocorrer, em um período de dez 

anos, 2 a 4 casos ou  

a chance de acontecer maior que 20% e menor que 

40% 

Poderia ocorrer mais de uma vez 

nos próximos dez anos 

Pode ser de difícil controle devido 

a algumas influências externas 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 

anos 

Existe histórico de ocorrência na 

organização 

Baixa Remota 

Improvável de ocorrer num período de dez anos, 

ocorreu apenas um caso no período de dez anos ou 

a chance de acontecer menor do que 20% 

Número de ocorrências nos últimos 

dez anos 

% de ocorrência nos últimos dez 

anos 

Uma ocorrência seria 

surpreendente 

Fonte: Adaptado de IFAC (1999, p.19) 
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Diante do quadro 6, destaca-se que a escala de probabilidade de ocorrência adotada foi 

definida por conveniência do pesquisador, por serem acessíveis, mais articulados ou mais fáceis de 

serem avaliados. 

 Foi adotado parâmetro de amostragem de acordo com o número ou percentual de 

ocorrência no período de dez anos. Caso a média de ocorrência de erros/fraudes seja maior ou 

igual a uma por ano, ou seja, igual ou maior que 100%, a probabilidade será considerada Alta. 

Caso o número de ocorrência de erros/fraudes, no período de dez anos, seja maior que 

2 e menor que 4, ou seja, maior que 20% e menor que 40%, a probabilidade será considerada 

Moderada. 

Caso o número de ocorrência de erros/fraudes, no período de dez anos, seja menor que 

2, ou seja, seja menor que 20%, a probabilidade será considerada Baixa. 

Adotou-se a visão líquida que, segundo IFAC (1999), consiste em avaliar a 

probabilidade levando em conta as condições reais e os processos para redução da possibilidade de 

ocorrência do evento. 

O quadro 7  a seguir apresenta o resumo da metolologia da pesquisa adotada.    

 

Quadro 7– DESCRIÇÃO DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS, PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE 

DADOS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) PROCEDIMENTOS DE COLETA DE 

DADOS 

TÉCNICA DE 

ANÁLISE DE 

DADOS  

Mapear os riscos na área de pagamento de 

pessoal do Comando da Aeronáutica e 

classificá-los. 

Pesquisa documental (Acórdãos 

disponíveis no sítio eletrônico do TCU dos 

últimos dez anos) 

Análise documental 

Descrever os procedimentos adotados no 

processo de pagamento de pessoal segundo 

a legislação vigente no Comando da 

Aeronáutica e a visão dos representantes 

envolvidos neste processo. 

Pesquisa documental (MCA 177-2, ICA 

47-3/2003, ICA 47-2/2005 e demais 

legislações relativas a pagamento de 

pessoal no COMAER) e Pesquisa de 

campo (aplicação de entrevistas junto aos 

representantes envolvidos com este 

processo) 

Análise de conteúdo  

Análise documental 

Identificar de que forma os procedimentos 

adotados no processo de pagamento de 

pessoal possibilitam a eficácia e a mitigação 

dos riscos no pagamento de pessoal. 

 

Pesquisa documental (Acórdãos do TCU, e 

Pesquisa de campo (aplicação de entrevista 

junto aos representantes envolvidos com 

este processo) 

Análise de conteúdo  

Análise documental 

Fonte: Elaboração própria ( 2016) 

  

O quadro 7 acima facilita a identificação dos objetivos específicos desta pesquisa, bem 

como dos procedimentos de coleta de dados e as técnicas de análise adotadas. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL NO COMANDO DA AERONÁUTICA 

 

A Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) é o principal Órgão do Comando da 

Aeronáutica responsável pelo pagamento de pessoal militar e pessoal civil. No sítio eletrônico 

deste Órgão, www.sdpp.aer.mil.br, foi possível identificar a missão, visão e valores da Instituição.  

A missão consiste no seguinte: "A SDPP, como órgão executivo do SISPAGAER, tem 

por missão o planejamento, a orientação, a coordenação, a execução e o controle das atividades de 

pagamento de pessoal da Aeronáutica, no país e no exterior." 

A visão da SDPP consiste em: "Destacar-se pela eficácia, eficiência e efetividade no 

cumprimento de sua missão, sendo referência em toda a Administração Pública Federal." 

Os valores da SDPP são: “Ética, Legalidade, Transparência, Eficiência, Excelência e 

Profissionalismo." 

A título de informação, a folha de pagamento de pessoal, no Comando da Aeronáutica 

(COMAER), tem sido realizada, no período de 2006 e 2015, por meio dos seguintes sistemas 

informatizados:  

a) Para o pessoal militar: sistema Acantus II o qual vem sendo gradativamente 

substituído pelo SIGPES (Sistema de Informações Gerenciais de Pessoal) e MOPAG II (Módulo 

de Pagamento de pessoal do SIGPES que substituiu o sistema Acantus em 2014) (BRASIL, 2015). 

b) Para o pessoal civil, os sistemas adotados foram SIAPE (Sistema Integrado de 

Administração de Recursos Humanos) e SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas do Governo 

Federal) (BRASIL, 2016). 

 Todos estes sistemas de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica têm sido 

aprimorados desde a sua criação, com o intuito de melhorar a sua eficácia na detecção e correção 

de erros que possam causar dano aos cofres públicos e ao servidor civil/militar pago pela 

Organização Militar.  

Em 1964, o Comando da Aeronáutica criou o Centro de Procedimento de Dados 

(CPD) e adquiriu um computador, então de última geração, Universal Automatic Computer 

(UNIVAC) 1004, o qual, juntamente com outros equipamentos, apoiou o Sistema Mecanizado de 

Pagamento de pessoal até a implantação do Projeto Acantus, sendo pioneiro na implantação de 

sistema informatizado de pagamento de pessoal (BRASIL, 2016). 

Desde 2000, existe o projeto de migração do sistema de pagamento de pessoal militar 

chamado Acantus para o sistema SIGPES. Neste último, pretende-se eliminar a necessidade de 

digitação das matérias financeiras publicadas em boletim interno diário pelos sacadores (função de 

http://www.sdpp.aer.mil.br/
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militares ou civis designados para processamento dos direitos remuneratórios na folha de 

pagamento dos militares e pensionistas do Comando da Aeronáutica). A finalidade é automatizar o 

processamento do pagamento de pessoal no ato da autorização da publicação em boletim 

financeiro da própria Organização (BRASIL, 2015). 

Segundo entrevista junto à representante da SDIP – PENSÃO MILITAR, com relação 

à implantação de pagamento na conta bancária do (a) pensionista militar, o procedimento é 

automatizado pela SDIP, não cabendo mais à Organização Militar realizar adiantamento de 

pagamento ao (à) pensionista, e o processo sofre diversas conferências conforme relato a seguir:  

A implantação de pensão militar é realizada pela SDIP, sendo automatizado o pagamento 

do primeiro mês e cabendo à OM de origem do (a) pensionista providenciar o pagamento 

relativo ao período entre a data do início da vigência do título de pensão militar até a data 

de implantação em contracheque. Esse ajuste é realizado após recebimento do Titulo de 

Pensão Militar e publicação em Boletim Interno da OM. Caso este período atrasado seja 

relativo a ano anterior, a Organização de origem do (a) pensionista precisa abrir de ofício 

processo de pagamento de exercícios anteriores. O processo de implantação do título 

sofre conferência do Setor de Pessoal Inativo e do Agente de Controle Interno da 

Organização de Origem do (a) pensionista, da SDIP, do CENCIAR e do TCU 

(Representante da SDIP – PENSÃO MILITAR).  

 

O Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) foi criado pelo Decreto 

n. º 67.326, de 5 de outubro de 1970. O SIAPE foi instituído por meio do Decreto 99.328, de 19 de 

junho de 1990, em decorrência da necessidade de o governo federal saber o quanto era despendido 

com pagamento de pessoal, mas o Sistema acabou revolucionando a gestão de recursos humanos 

da Administração Pública, facilitando o processamento de mudanças na folha. Antes do SIAPE, 

cada órgão gerenciava a sua própria folha de pagamento de pessoal, remetendo ao Tesouro 

Nacional as informações sobre os valores gastos (BRASIL,2016) 

A partir de junho de 2014, a Secretaria de Gestão Pública do Ministério do 

Planejamento vem substituindo gradativamente as funcionalidades suportadas pelos sistemas 

SIAPE, Sistema de Informações Cadastrais dos Servidores Públicos Federais (SIAPECAD), 

Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos por intermédio da INTERNET 

(SIAPENet) /Gestor e Extrator, trazendo uma série de inovações e melhorias nos processos de 

trabalho de gestão de pessoas em um único banco de dados vinculado ao SIGEPE. (BRASIL, 

2016). 

A nova plataforma tecnológica foi projetada de forma a assegurar até 2017 o aumento 

da produtividade, da segurança e da transparência nos processos de gestão de pessoal civil em 

todos os órgãos do Executivo Federal. O sistema abrigará dados de toda a vida funcional dos 

servidores, desde o ingresso no serviço público até a aposentadoria. (BRASIL, 2016). 
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Segundo entrevista junto à representante da SDIP – PENSÃO CIVIL, com relação à 

implantação de pagamento na conta bancária do (a) pensionista civil, o procedimento depende da 

atualização do cadastro na OM de origem do (a) pensionista, após o recebimento do título de 

pensão civil enviado pela SDIP e publicado em Boletim Interno da OM. Não é mais permitido 

adiantamento de pagamento ao (à) pensionista pela OM de origem, pois a rubrica para 

ressarcimento de pagamento adiantado foi extinta. O processo sofre diversas conferências 

conforme relato a seguir:  

A implantação de pensão civil é realizada pela OM de origem do (a) pensionista, 

mediante atualização do cadastro no SIAPECAD, após o recebimento do título de pensão 

civil enviado pela SDIP e publicado em Boletim Interno da OM. O pagamento relativo ao 

período entre a data do início da vigência do título até a data de implantação em 

contracheque, caso seja no mesmo ano e total a ser pago não exceda a aproximadamente 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dependendo da rubrica a ser paga, é realizado por meio de 

processo de pequena monta. Para valores do exercício acima deste valor, é necessária a 

autorização do gestor financeiro da OM. Caso este período atrasado seja relativo a ano 

anterior, a OM do (a) pensionista deve abrir de ofício processo de pagamento de 

exercícios anteriores. O processo de implantação do título sofre conferência do Setor de 

Pessoal Civil e do Agente de Controle Interno da Organização de Origem do (a) 

pensionista, da DIRAP, da SDIP, do CENCIAR e do TCU (Representante da SDIP – 

PENSÃO CIVIL).  

Vale ressaltar que antes do lançamento dos dados de pagamento de pessoal nos 

sistemas informatizados, existe a necessidade de publicação dos direitos remuneratórios em 

boletim interno do Órgão a qual é precedida da conferência acerca da legalidade e do direito de 

acordo com a documentação comprobatória apresentada tanto pelo setor de pessoal quanto pelo 

setor de controle interno da Unidade. Após este crivo, a matéria é liberada para publicação e envio 

ao setor de finanças para lançamento pelos sacadores de pagamento de pessoal (BRASIL, 2015). 

Após lançamento das matérias no sistema, existe mais uma conferência da folha 

realizada pelos servidores civis e militares pertencentes ao efetivo da SDPP, sediada no Rio de 

Janeiro. Os conferentes de pagamento de pessoal militar estão preparados para aceitar ou rejeitar 

os lançamentos inseridos mensalmente pelos sacadores no sistema MOPAG. Quanto ao 

pagamento de pessoal civil, as Organizações Militares e a SDPP possuem conferentes para 

homologação da folha no SIAPE mensalmente (BRASIL, 2016).  

Com o encerramento da folha de pagamento, mensalmente, comissões designadas por 

cada Organização Militar procedem a conferência dos lançamentos tanto no sistema de pagamento 

militar quanto no civil, cruzando as informações com as publicações em boletim interno.   

Estas comissões de fiscalização destes Sistemas de Pagamento de Pessoal foram 

implementadas no Comando da Aeronáutica, desde 1973, com a aprovação do regulamento de 

Administração da Aeronáutica, por meio do Decreto n° 72.086, de 13 de abril de 1973. Esta 

atividade fiscalizatória passou a compor um processo chamado de cotejamento, com o objetivo de 
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promover, mensalmente, o confronto do efetivo de pessoal constante das folhas de pagamento 

com o real efetivo da Organização, bem como, verificar a adequação de cada remuneração por 

nível hierárquico ou categoria funcional.  

Além disso, esta atividade visa, ainda, verificar se todas as alterações ocorridas na 

folha de pagamento do mês foram transcritas das publicações oficiais, de natureza financeira, 

pertencentes ao Órgão, chamadas de Extrato de Alterações Financeiras de Pessoal (EAFP- 

Boletim Financeiro) a fim de detectar possíveis discrepâncias no Sistema (BRASIL, 1973). 

Em 2009, o Comando da Aeronáutica emitiu uma instrução denominada Instrução do 

Comando da Aeronáutica (ICA) n° 177-36, com a finalidade de melhor orientar as comissões 

quanto aos procedimentos a serem adotados na conferência do processo de pagamento de pessoal 

(BRASIL, 2009).  

Atualmente, o processo de cotejamento de pagamento de pessoal sofreu 

aprimoramento, incluindo-se análise gerencial dos cruzamentos automatizados realizados pelo 

próprio sistema informatizado. Após a desativação do ACANTUS II, no segundo semestre de 

2014, a entrada de dados financeiros para processamento da folha de pagamento do pessoal militar 

passou a ser realizado diretamente no banco de dados do SIGPES, por meio do MOPAG II. Isso 

possibilitou automatizar a conferência que antes era realizada de forma manual por parte dos 

militares que compunham as comissões de cotejamento nas Organização Militar (OM). As novas 

orientações encontram-se contidas no Módulo 12 do Manual eletrônico de pagamento de pessoal 

do Comando da Aeronáutica (MCA 177-2) (BRASIL, 2014).  

Ademais, esta nova instrução permite a possibilidade de que o processo de cotejamento 

seja conduzido por meio de comissão ou por meio apenas de servidores da Seção de Controle 

Interno da Organização Militar, designados em boletim interno para tal finalidade. Com isso, além 

de economia de recursos, maior simplicidade e agilidade na conferência do pagamento de pessoal, 

reduziu-se o tempo de conclusão e aumentou a qualidade e a confiabilidade dos processos, 

proporcionando maior segurança na qualidade das análises da Folha de Pagamento de Pessoal, 

quais sejam: 

a) se as justificativas/providências apresentadas pelos Setores de Pessoal e Finanças 

efetivamente justificam/sanam as discrepâncias apontadas no Relatório de Cotejamento; 

b) se há adequação de cada remuneração à média da respectiva remuneração 

correspondente ao nível hierárquico; 

c) se as alterações ocorridas na folha de pagamento do mês, digitadas por meio de 

boletim padrão, no MOPAG II, possuem amparo na legislação; e 
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d) para as Unidades Pagadoras de Inativos e Pensionistas: se a Unidade Pagadora 

(UPAG) realizou a suspensão do pagamento (Banco 00), referente aos casos de não apresentação 

anual de inativos e pensionistas com data de aniversário no mês de referência. 

Em suma, o processo de cotejamento de pagamento de pessoal nada mais é que uma 

ferramenta de controle interno da Organização. A criação desta ferramenta coaduna-se com as 

características da Nova Gestão Pública uma vez que busca detectar imperfeições, mas também 

avaliar a efetividade do sistema de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica, emitindo 

juízos de valor acerca de sua adequação frente aos objetivos da instituição por meio de relatório 

final.  

Diante da preocupação constante da SDPP com a mitigação do risco e aprimoramento 

do gestor, em 2014, foi emitido o manual eletrônico MCA 177-2 que compila em um único 

documento diversas instruções detalhadas sobre pagamento de pessoal no COMAER e à medida 

que a legislação é atualizada, o módulo sobre o assunto específico é alterado e divulgado na rede 

interna da SDPP. 

Outra ferramenta importante foi a criação pela SDPP do link CONLEGIS disponível a 

todos os gestores na página da rede interna da SDPP o qual facilita a busca e consulta da 

legislação prevista e atualizada por cada direito remuneratório. 

O RCA 12-1 (RADA) que regulamenta a Administração no Comando da Aeronáutica 

também foi editado em 29 de dezembro de 2014 com a finalidade atualizar os procedimentos das 

Organizações Militar em prol de uma administração de acordo com a Nova gestão Pública, 

buscando-se a economicidade, eficácia, eficiência e efetividade, conforme descrito no art. 15 

(BRASIL,2014): 

Art. 15.  A Administração no COMAER deve realizar-se de maneira a assegurar:  

I - o cumprimento dos dispositivos legais, regulamentares e normativos, previstos e 

vigentes, em atendimento à missão constitucional do COMAER, por meio de seu 

Planejamento Institucional, que origina o Planejamento Plurianual do COMAER, parte 

integrante do Plano Plurianual da União (PPA) e o Orçamento Anual da Aeronáutica, que 

compõe a Lei Orçamentária Anual (LOA);  

II - o cumprimento dos Princípios Constitucionais e Administrativos que regem a 

Administração Pública Brasileira;  

III - a economicidade, eficácia e a eficiência da gestão orçamentária, financeira e 

patrimonial e a efetividade dos programas do COMAER e de governo;  

IV - a ação de Comando centralizada, e execução descentralizada; e  

V - a definição das atribuições, deveres, obrigações e responsabilidades em cada 

nível de atribuição e nas respectivas esferas (civil, criminal e administrativa) dentro da 

estrutura regimental e regulamentar. 
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4.2 ESTUDO DO RISCO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR 

 

Inicialmente, quanto ao estudo do risco do pagamento do pessoal militar, após análise 

dos 92 acórdãos do TCU emitidos no período de 2006 a 2015 envolvendo o Comando da 

Aeronáutica, constatou-se a existência de 18 acórdãos acerca de pagamento de pessoal militar. 

Destes, excluindo-se os com motivos repetidos, reduzem para 8 os motivos que originaram 

acórdãos do TCU. 

O quadro 8 a seguir retrata o resumo dos 18 riscos de pagamento de pessoal militar 

com base nos acórdãos emitidos pelo TCU nos últimos dez anos.  

Quadro 8 - RESUMO DOS ACÓRDÃOS DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR DO COMAER DOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS 

 

TÍTULO   LINK DO DOCUMENTO OM MOTIVO RESUMIDO 

ACÓRDÃO 1893/2015 ATA 

12 - SEGUNDA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20150430/A

C_1893_12_15_2.doc 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 7478/2014 ATA 

43 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20141202/A

C_7478_43_14_1.doc 

BAAN HABILITAÇÃO DE 

PENSÃO MILITAR/CIVIL 

COM DECLARAÇÃO 

FALSA 

ACÓRDÃO 1153/2014 ATA 

15 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20140522/A

C_1153_15_14_P.doc 

COMAER ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 5933/2013 ATA 

31 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20130909/A

C_5933_31_13_1.doc 

CINDACTA 

IV 

NÃO DEVOLUÇÃO DE 

VALORES RECEBIDOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 5707/2013 ATA 

29 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20130822/A

C_5707_29_13_1.doc 

BASM AVERBAÇÃO ILEGAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 0227/2013 ATA 

01 - SEGUNDA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20130205/A

C_0227_01_13_2.doc 

TRT 4 - RS ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 7615/2012 ATA 

45 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20130315/A

C_7615_45_12_1.doc 

CINDACTA 

II 

ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 2315/2012 ATA 

34 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20120903/A

C_2315_34_12_P.doc 

BANT ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130822/AC_5707_29_13_1.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130822/AC_5707_29_13_1.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130822/AC_5707_29_13_1.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130205/AC_0227_01_13_2.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130205/AC_0227_01_13_2.doc
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20130205/AC_0227_01_13_2.doc
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ACÓRDÃO 4633/2012 ATA 

27 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20120813/A

C_4633_27_12_1.doc 

BANT AVERBAÇÃO ILEGAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 3127/2011 ATA 

52 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20111208/A

C_3127_52_11_P.doc 

COMISSÃO 

DE 

ANISTIA-

MJ 

CONCESSÃO INDEVIDA 

DE ANISTIA  

ACÓRDÃO 1192/2011 ATA 

16 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc/Acord/20110519/A

C_1192_16_11_P.doc 

COMISSÃO 

DE 

ANISTIA-

MJ 

CONCESSÃO INDEVIDA 

DE ANISTIA  

ACÓRDÃO 0258/2011 ATA 

04 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20110222\A

C_0258_04_11_P.doc 

COMISSÃO 

DE 

ANISTIA-

MJ 

CONCESSÃO INDEVIDA 

DE ANISTIA  

ACÓRDÃO 7024/2010 ATA 

40 - SEGUNDA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20101216\A

C_7024_40_10_2.doc 

COMAR IV DESVIO DE RECURSOS 

DE 

MILITARES/PENSIONISTA

S FALECIDOS, 

LICENCIADOS OU 

TRANSFERIDOS 

ACÓRDÃO 2954/2010 ATA 

17 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20100604\A

C_2954_17_10_1.doc 

CINDACTA 

II 

IMPLANTAÇAO DE 

PAGAMENTO A MILITAR 

INEXISTENTE 

ACÓRDÃO 3676/2009 ATA 

22 - SEGUNDA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20090708\02

8-688-2007-3-MIN-BZ.rtf 

BABV HABILITAÇÃO DE 

PENSÃO MILITAR/CIVIL 

COM DECLARAÇÃO 

FALSA 

ACÓRDÃO 0793/2009 ATA 

15 - PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20090423\02

6-848-2006-1-MIN-BZ.rtf 

COMISSÃO 

DE 

ANISTIA-

MJ 

CONCESSÃO INDEVIDA 

DE ANISTIA  

ACÓRDÃO 2891/2008 ATA 

51 – PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20081211\02

6.848 2006-1-MIN-ASC.rtf 

COMISSÃO 

DE 

ANISTIA-

MJ 

CONCESSÃO INDEVIDA 

DE ANISTIA  

ACÓRDÃO 1423/2007 ATA 

15 - PRIMEIRA CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/Ju

ris/Docs/judoc\Acord\20070522\TC

-008-174-2006-5.doc 

SDIP CADASTRO INCORRETO 

DE TÍTULOS DE PENSÃO 

NO SISAC 

Fonte: TCU (2006 A 2015) 

Em seguida, buscou-se classificar os riscos ora encontrados, segundo referencial da 

metodologia IFAC (1999), que consiste em avaliar impacto e probabilidade de ocorrência. 

Reforçam-se, neste momento, os conceitos sob a ótica de Steinberg et al. (2003, p. 48) os quais 

apontam que “Probabilidade representa a possibilidade de um dado evento ocorrer, enquanto 

impacto representa seu efeito”.  Inicialmente, a Tabela 1 a seguir retrata a classificação dos riscos 

e a ordenação destes da maior para a menor probabilidade de ocorrência.  
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Tabela 1 - RESUMO DOS ACÓRDÃOS DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR DO COMAER DOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS/CLASSIFICADOS DA MAIOR PARA A MENOR PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA 

 

MOTIVO RESUMIDO OCORRÊNCIA EM 

DEZ ANOS 

ACÚMULO ILEGAL DE PROVENTOS/PENSÕES OU CARGOS PÚBLICOS 733 

DESVIO DE RECURSOS DE MILITARES/PENSIONISTAS FALECIDOS, 

LICENCIADOS OU TRANSFERIDOS POR MEIO DE ADIANTAMENTO NÃO 

RESGATADO 

91 

CONCESSÃO INDEVIDA DE ANISTIA  51 

CADASTRO INCORRETO DE TÍTULOS DE PENSÃO NO SISAC 12 

AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO DE SERVIÇO  5 

HABILITAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DECLARAÇÃO FALSA 2 

 IMPLANTAÇAO DE PAGAMENTO A MILITAR INEXISTENTE E COM 

DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS 

1 

NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE 1 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

A tabela 1 acima resume a classificação dos riscos encontrados nos acórdãos de 

pagamento de pessoal militar do Comando da Aeronáutica, nos últimos dez anos, ordenando-os da 

maior para a menor probabilidade de ocorrência. Neste sentido, destaca-se, como o risco de maior 

probabilidade, o acúmulo ilegal de cargos públicos por pensionistas ou militares, liderando a 

tabela com 733 casos ocorridos em dez anos. 

Retomando-se os parâmetros utilizados para tratamento dos dados nesta pesquisa, 

Padoveze e Bertolucci (2013) sugerem a adoção de escala de critérios de avaliação de 

probabilidade de ocorrência a qual foi adaptada do IFAC (1999) e varia entre alta,  moderada e 

baixa ou  provável, possível e remota.  Foram considerados riscos de alta probabilidade de 

ocorrência aqueles com possibilidade de ocorrer  em uma média igual ou maior a uma vez por 

ano, em um período de dez anos.    Desta forma, enquadram-se como riscos de alta probabilidade 

de ocorrência: acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos públicos, desvio de recursos de 

militares/pensionistas falecidos, licenciados ou transferidos por meio de adiantamento não 

resgatado, concessão indevida de anistia, cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC e 

averbação ilegal de tempo de serviço. 

São considerados riscos de moderada probabilidade de ocorrência aqueles com 

possibilidade de ocorrer  2 a 4 casos, em um período de dez anos.    Desta forma, enquadra-se 

como riscos de moderada probabilidade de ocorrência apenas a habilitação de pensão militar com 

declaração falsa.  
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São considerados riscos de baixa probabilidade de ocorrência aqueles com 

possibilidade de ocorrer  apenas um caso no período de dez anos.    Desta forma, enquadram-se 

como riscos de baixa probabilidade de ocorrência: implantação de pagamento a militar inexistente 

e com dados bancários de terceiros e não devolução de valores recebidos indevidamente. 

Em seguida, buscou-se classificar os riscos encontrados nos acórdãos de pagamento de 

pessoal militar, do maior para o menor impacto financeiro. A tabela 2 a seguir ilustra melhor esta 

classificação. 

Tabela 2 - RESUMO DOS ACÓRDÃOS DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR DO COMAER DOS 

ÚLTIMOS DEZ ANOS/CLASSIFICADO DO MAIOR PARA O MENOR IMPACTO 

 

MOTIVO RESUMIDO 

MÉDIA VALOR DO IMPACTO 

PARA CADA CASO 

CONCESSÃO INDEVIDA DE ANISTIA   R$                  1.796.135,39  

IMPLANTAÇAO DE PAGAMENTO A MILITAR INEXISTENTE E 

COM DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS  R$                     484.917,56  

AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO DE SERVIÇO   R$                     309.745,06  

HABILITAÇÃO DE PENSÃO MILITAR COM DECLARAÇÃO FALSA  R$                       85.610,68  

NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE R$                        29.384,38  

ACÚMULO ILEGAL DE PROVENTOS/PENSÕES OU CARGOS 

PÚBLICOS  R$                         6.548,43  

DESVIO DE RECURSOS DE MILITARES/PENSIONISTAS 

FALECIDOS, LICENCIADOS OU TRANSFERIDOS POR MEIO DE 

ADIANTAMENTO NÃO RESGATADO  R$                         2.748,09  

CADASTRO INCORRETO DE TÍTULOS DE PENSÃO NO SISAC                               -    

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

A tabela 2 acima resume a classificação dos acórdãos de pagamento de pessoal militar 

do Comando da Aeronáutica, nos últimos dez anos, ordenando-os do maior para o menor impacto 

financeiro. Os valores dos impactos foram retirados dos próprios acórdãos ou, quando 

inexistentes, estimou-se o valor dos títulos de pensão militar citados nos referidos acórdãos com 

base na remuneração do posto concedido às/aos pensionistas constantes nos mesmos. Exceto o 

risco de cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC que possui impacto financeiro nulo.  

Destaca-se a concessão indevida de anistia política cujo impacto, por cada caso, perfaz 

o valor aproximado de 1,7 milhões de reais. Este risco especificamente requer um detalhamento 

maior na explanação uma vez que seu valor é bem expressivo, mesmo considerando-se que, 

durante as entrevistas, foi constatado que o Comando da Aeronáutica apenas cumpre a 
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determinação de implantação de Título de anistia militar concedido pela Comissão de Anistia, 

vinculada diretamente ao Ministério da Justiça. 

Segundo fala do representante da SDIP - ANISTIA entrevistado:  

O Comando da Aeronáutica primeiramente cumpre a ordem da Comissão de Anistia e, 

caso considere que exista alguma irregularidade, contesta com arrazoado por meio do 

seguinte fluxo processual: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (SDIP), 

Comando Geral do Pessoal da Aeronáutica (COMGEP), Consultoria Jurídica Adjunta 

junto ao Comando da Aeronáutica (COJAER), Consultoria Jurídica junto ao Ministério da 

Defesa (CONJUR/MD) e Comissão de Anistia do Ministério da Justiça (MJ) 

(Representante da SDIP – ANISTIA). 

 

O fluxo processual para concessão da anistia política é Ministério da Justiça (MJ), 

Ministério da Defesa (MD), Comando Geral do Pessoal da Aeronáutica (COMGEP), Diretoria de 

Administração do Pessoal da Aeronáutica (DIRAP), Diretoria de Intendência da Aeronáutica 

(DIRINT) e Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (SDIP). 

Portanto, o risco ora avaliado merece maior interferência de mitigação diretamente  

pela própria Comissão de Anistia uma vez que, neste processo, o Comando da Aeronáutica possui 

apenas o papel de executor, cumpridor de ordem da Comissão. 

A lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979 é denominada de Lei da Anistia, no Brasil. 

Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de 

setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com 

estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores 

da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 

Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e 

Complementares e outros diplomas legais. 

 

Em 1988, foi instituído o Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias, em cujo 

art. 8º complementa a concessão da anistia prevista na lei n° 6.683, de 28 de agosto de 1979: 

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 

promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 

exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que 

foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 

atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, 

na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem 

em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 

regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos 

servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.      

(Regulamento) 

§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da 

Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 

 § 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do 

setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente 

políticos, tenham sido punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades 

remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades 

profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 

§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional 

específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº S-

50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº S-285-GM5 será concedida reparação de natureza 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/DLG/dlg18-61.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10559.htm
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econômica, na forma que dispuser lei de iniciativa do Congresso Nacional e a entrar em 

vigor no prazo de doze meses a contar da promulgação da Constituição. 

 § 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato 

eletivo de vereador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e 

previdência social, os respectivos períodos. 

 § 5º A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores públicos civis e 

aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas 

ou empresas mistas sob controle estatal, exceto nos Ministérios militares, que tenham sido 

punidos ou demitidos por atividades profissionais interrompidas em virtude de decisão de 

seus trabalhadores, bem como em decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 

1978, ou por motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram 

atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º. 

 

A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002 regulamenta o art. 8o do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências, tais como declara as condições 

da concessão de anistia política conforme descrito no art. 2°: 

Art.2o São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 

1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram: 

I - atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena 

abrangência do termo; 

II - punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas 

atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência; 

III - punidos com perda de comissões já incorporadas ao contrato de trabalho ou inerentes 

às suas carreiras administrativas;  

IV - compelidos ao afastamento da atividade profissional remunerada, para acompanhar o 

cônjuge; 

V - impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica em decorrência 

das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica no S-50-GM5, de 19 de junho de 

1964, e no S-285-GM5; 

VI - punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que 

exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de 

pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado 

ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do § 2o do art. 8o do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias; 

VII - punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares, ou 

sofreram punição disciplinar, sendo estudantes; 

VIII - abrangidos pelo Decreto Legislativo no 18, de 15 de dezembro de 1961, e pelo 

Decreto-Lei no 864, de 12 de setembro de 1969; 

IX - demitidos, sendo servidores públicos civis e empregados em todos os níveis de 

governo ou em suas fundações públicas, empresas públicas ou empresas mistas ou sob 

controle estatal, exceto nos Comandos militares no que se refere ao disposto no § 5o do 

art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

X - punidos com a cassação da aposentadoria ou disponibilidade; 

XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer forma compelidos ao afastamento 

de suas atividades remuneradas, ainda que com fundamento na legislação comum, ou 

decorrentes de expedientes oficiais sigilosos. 

XII - punidos com a transferência para a reserva remunerada, reformados, ou, já na 

condição de inativos, com perda de proventos, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares, na plena abrangência do termo; 

XIII - compelidos a exercer gratuitamente mandato eletivo de vereador, por força de atos 

institucionais;  

XIV - punidos com a cassação de seus mandatos eletivos nos Poderes Legislativo ou 

Executivo, em todos os níveis de      governo; 

XV - na condição de servidores públicos civis ou empregados em todos os níveis de 

governo ou de suas fundações, empresas públicas ou de economia mista ou sob controle 

estatal, punidos ou demitidos por interrupção de atividades profissionais, em decorrência 

de decisão de trabalhadores; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#DT8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#DT8%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
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XVI - sendo servidores públicos, punidos com demissão ou afastamento, e que não 

requereram retorno ou reversão à atividade, no prazo que transcorreu de 28 de agosto de 

1979 a 26 de dezembro do mesmo ano, ou tiveram seu pedido indeferido, arquivado ou 

não conhecido e tampouco foram considerados aposentados, transferidos para a reserva 

ou reformados; 

XVII - impedidos de tomar posse ou de entrar em exercício de cargo público, nos Poderes 

Judiciário, Legislativo ou Executivo, em todos os níveis, tendo sido válido o concurso. 

§ 1o No caso previsto no inciso XIII, o período de mandato exercido gratuitamente conta-

se apenas para efeito de aposentadoria no serviço público e de previdência social.  

§ 2o Fica assegurado o direito de requerer a correspondente declaração aos sucessores ou 

dependentes daquele que seria beneficiário da condição de anistiado político. 

 

Esta lei também criou a Comissão de Anistia, sediada em Brasília, com o objetivo de 

reparar moral e economicamente as vítimas de atos de exceção, arbítrio e violações aos direitos 

humanos cometidas entre 1946 e 1988.  Ligada ao Ministério da Justiça, a Comissão é composta 

por 25 conselheiros, em sua maioria agentes da sociedade civil ou professores universitários, 

sendo um deles indicado pelos anistiados políticos e outro pelo Ministério da Defesa.  

Segundo sítio eletrônico do Ministério da Justiça, a concessão de anistia política deve 

ser iniciada com um requerimento de Anistia apresentado pelo interessado, sendo desnecessária a 

contratação de um advogado. Nos casos em que o anistiando é falecido, os dependentes e/ou 

sucessores deverão solicitar a anistia em conjunto, mas em favor de um único perseguido político. 

 Basta que o requerente faça uma petição inicial narrando os fatos detalhadamente, 

dando ênfase às situações de perseguição política e os prejuízos causados por essa situação. Pode 

também utilizar-se de formulário disponibilizado pelo Ministério da Justiça para apresentar seu 

pedido.  

Juntamente com a petição, o requerente deve encaminhar as cópias de documentos 

que comprovem a perseguição política, bem como os seguintes documentos pessoais: 

a) Carteira de Identidade (RG); 

b) Cadastro de Pessoa Física (C.P.F); 

c) Certidão de Casamento, caso seja casado(a); 

d) Certidão de Nascimento do(s) filhos(as); 

e) Comprovante de Residência; 

f) Certificado de Reservista, caso seja ou tenha sido militar; 

g) Comprovante de Conta Bancária; 

h) Procuração, caso o requerimento seja apresentado por Procurador; 

i) Título Eleitoral; 

j) Em caso de falecimento do Anistiando, apresentar a Certidão de Óbito; 

k) Laudo Médico, se for portador(a) de alguma doença crônica; 

l) Carteira de Trabalho e/ou Comprovação de Vínculo Laboral, se for o caso; 
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m) Histórico Escolar, se for o caso; 

n) Comprovante de Exílio, se for o caso; e 

o) Outro(s) documento(s) caso julgue necessário(s). Ex.: Certidão do Arquivo 

Nacional, Certidão do Arquivo Público Estadual, Certidão de Empresa(s) Empregadora(s), 

Declaração de Testemunhas, Reportagens de Jornais e Revistas. 

A Lei n° 11.354, de 19 outubro de 2006 foi promulgada com a finalidade de autorizar 

o Poder Executivo, na forma e condições estipuladas, a pagar valores devidos aos anistiados 

políticos de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, desde que o interessado firme 

termo de adesão conforme descrito nos arts. 2° a 4° da Lei n° 11.354/2006: 

Art. 2º O Termo de Adesão a ser firmado pelo anistiado deverá conter expressa 

concordância com o valor, a forma e as condições de pagamento e, ainda, declaração de 

que:  

I -não está e não ingressará em juízo reclamando ou impugnando o valor a ele devido; ou  

II - se compromete a desistir da ação ou do recurso, no caso de estar em juízo reclamando 

ou impugnando o valor a ele devido.  

§ 1º O anistiado civilmente incapaz poderá firmar o Termo de Adesão por meio de seu 

representante legal.  

§ 2º Na hipótese de anistiado falecido, o Termo de Adesão poderá ser firmado por seus 

dependentes, consoante o disposto no art. 13 da Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 

2002.  

§ 3º A União não cobrará honorários advocatícios do autor da ação que desistir do 

processo judicial para firmar o Termo de Adesão de que trata esta Lei.  

Art. 3º O valor a ser pago é o correspondente aos efeitos retroativos da concessão de 

reparação econômica fixado na Portaria do Ministro de Estado da Justiça que declara a 

condição de anistiado político.  

Art. 4º O pagamento far-se-á da seguinte forma:  

I - em até 60 (sessenta) dias contados da data da assinatura do Termo de Adesão:  

a) aos que recebem prestação mensal de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), o valor integral; 

e   

b) aos que recebem prestação mensal superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma parcela 

equivalente a 5 (cinco) prestações mensais;  

II - a partir do mês de janeiro do ano seguinte ao da assinatura do Termo de Adesão:  

a) aos que recebem prestação mensal de até R$ 8.000,00 (oito mil reais), 48 (quarenta e 

oito) parcelas, mensais e sucessivas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); e   

b) aos que recebem prestação mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), 48 (quarenta 

e oito) parcelas, mensais e sucessivas, no valor de 50% (cinquenta por cento) da prestação 

mensal; e  

III - a partir do término do pagamento das parcelas estabelecidas nos incisos I, alínea b, e 

II do caput deste artigo:  

a) aos que recebem prestação mensal inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelas 

mensais e sucessivas no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e  

b) aos que recebem prestação mensal superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelas 

mensais e sucessivas no valor de 100% (cem por cento) da prestação mensal;   

§ 1º Em nenhuma hipótese o total das parcelas poderá exceder o valor estabelecido no 

Termo de Adesão.  

§ 2º Serão quitados, até o mês de competência de fevereiro de cada ano, os saldos a pagar 

remanescentes em dezembro do ano anterior de até:  

I - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) durante os 5 (cinco) primeiros anos após a 

assinatura do Termo de Adesão, ressalvada a alínea a do inciso I do caput do art. 4º desta 

Lei;  

II - R$ 100.000,00 (cem mil reais) no sexto ano após a assinatura do Termo de Adesão;  

III - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) no sétimo e oitavo anos após a assinatura do 

Termo de Adesão; e  
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IV - qualquer valor de saldo a pagar remanescente, no nono ano após a assinatura do 

Termo de Adesão.  

§ 3º Para os fins do disposto neste artigo, o valor da prestação mensal é o recebido pelo 

anistiado a título de reparação econômica no mês de competência do pagamento da 

parcela, excluído o correspondente ao 13º (décimo-terceiro) salário, preservada, para os 

efeitos de forma e prazo de quitação do passivo, a remuneração definida na respectiva 

Portaria do Ministério da Justiça. (Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.531, de 

24/10/2007) 

§ 4º Nos casos em que o anistiado se enquadrar no disposto no inciso II do caput do art. 2º 

desta Lei, o pagamento do valor devido iniciar-se-á após a homologação judicial da 

desistência referida naquele dispositivo.  

 

Os acórdãos pesquisados sobre este tema são fruto principalmente do trabalho 

conjunto do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União que, por meio da Portaria 

Interministerial n° 134, de 15 de fevereiro de 2011, reuniram-se para reavaliar a anistia militar 

concedida a ex-cabos do Comando da Aeronáutica, promovendo-se a anulação de muitas 

concessões por falta de enquadramento no Parecer AGU/CGU/ASNG Nº 01/2011 (BRASIL, 

2011). 

O entrevistado representante da SDIP - ANISTIA confirmou, ainda, que:  

Todas as concessões de anistia política no Comando da Aeronáutica são de ex-militares 

da Força. Desconhece a concessão de títulos de anistia política a civis no Comando da 

Aeronáutica (Representante da SDIP – ANISTIA). 

. 

Retomando-se os parâmetros utilizados para tratamento dos dados nesta pesquisa, 

Padoveze e Bertolucci (2013) sugerem a adoção de escala de critérios de avaliação de impacto a 

qual foi adaptada do IFAC (1999) e varia entre alta, média e baixa.  Para esta pesquisa, foram 

considerados riscos de alto impacto aqueles cujos valores ultrapassam R$75.000,00 (setenta e 

cinco mil reais), valor este estipulado pelo TCU, para abertura obrigatória de Tomada de Contas 

Especial.  Desta forma, enquadram-se como riscos de alto impacto: concessão indevida de anistia, 

implantação de pagamento a militar inexistente e com dados bancários de terceiros, averbação 

ilegal de tempo de serviço e habilitação de pensão militar com declaração falsa. 

São considerados riscos de médio impacto aqueles cujos valores são inferiores a R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e superiores a R$ 1.000,00 (hum mil reais), valor mínimo 

para inscrição na Dívida Ativa da União.  Desta forma, enquadram-se como riscos de médio 

impacto: não devolução de valores recebidos indevidamente, acúmulo ilegal de proventos/pensões 

ou cargos públicos e desvio de recursos de militares/pensionistas falecidos, licenciados ou 

transferidos por meio de adiantamento não resgatado. 

São considerados riscos de baixo impacto aqueles cujos valores são inferiores a R$ 

1.000,00 (hum mil reais), valor mínimo para inscrição na Dívida Ativa da União.  Desta forma, 

enquadra-se como riscos de baixo impacto o cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC, já 

que o impacto financeiro é zero. 

http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=561603&seqTexto=85255&PalavrasDestaque=
http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?ideNorma=561603&seqTexto=85255&PalavrasDestaque=
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A figura 2 a seguir representa a matriz de risco elaborada acerca de pagamento de 

pessoal militar do Comando da Aeronáutica nos últimos dez anos.  

 

Figura 2-MATRIZ DE RISCO DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR DO COMAER NOS ÚLTIMOS DEZ 

ANOS 
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Fonte: Adaptado de IFAC (1999, p. 21). 

A análise do impacto e da probabilidade do risco do pagamento de pessoal militar 

propiciou a elaboração de uma matriz de risco, conforme figura 2 acima, a  qual demonstra que a o 

Comando da Aeronáutica deve priorizar a mitigação principalmente dos riscos constantes da faixa 

cinza escuro, cuja probabilidade e impacto enquadram-se nos maiores patamares, quais sejam: 

concessão indevida de anistia, averbação ilegal de tempo de serviço, habilitação de pensão militar 

com declaração falsa, acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos públicos, desvio de recursos 

de militares/pensionistas falecidos, licenciados ou transferidos por meio de adiantamento não 

resgatado. 

Em seguida, o Comando da Aeronáutica deverá priorizar a mitigação dos riscos 

constantes da faixa cinza claro, cuja probabilidade e impacto enquadram-se nos patamares médios. 

Neste caso, foi observado apenas um risco enquadrado nesta faixa: implantação de pagamento a 

militar inexistente e com dados bancários de terceiros. 
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Por último, os riscos constantes da faixa branca são os que se enquadram nos 

patamares mais baixos de probabilidade e impacto: não devolução de valores recebidos 

indevidamente e cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC. 

 

4.3 ESTUDO DO RISCO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL 

 

Inicialmente, quanto ao estudo do risco do pagamento do pessoal civil, após análise 

dos 92 acórdãos do TCU, emitidos no período de 2006 a 2015, envolvendo o Comando da 

Aeronáutica, constatou-se a existência de 74 acórdãos acerca de pagamento de pessoal civil. 

Destes, excluindo-se os com motivos repetidos, reduzem para 14 os motivos que originaram 

acórdãos do TCU. 

O apêndice B desta pesquisa concentrou quadro com resumo dos 74 acórdãos de 

pagamento de pessoal civil dos últimos dez anos, envolvendo o Comando da Aeronáutica.  Com a 

finalidade de melhorar a apresentação do referido quadro, optou-se por compilá-los em apêndice.  

Em seguida, buscou-se classificar os referidos riscos ora encontrados da maior para a 

menor probabilidade.  Padoveze e Bertolucci (2013) sugerem a adoção de escala de critérios de 

avaliação de probabilidade de ocorrência, a qual foi adaptada do IFAC (1999) e varia entre alta,  

moderada e baixa ou  provável, possível e remota.  Sugerem também a adoção de escala de 

critérios de avaliação de impacto, a qual foi adaptada do IFAC (1999) e varia entre alto,  médio e 

baixo.   

Ressalta-se também que na análise dos acórdãos de pagamento de pessoal civil não foi 

possível a quantificação do impacto uma vez que os acórdãos emitidos não discriminavam o valor 

do dano em razão da aplicação da súmula 106 do TCU a qual dispensa a devolução das quantias 

indevidamente recebidas de boa-fé pelos servidores.  

Durante a entrevista com representante de pagamento civil da SDPP, obteve-se a 

informação de que:  

Estes tipos de processos perfazem um valor médio de R$30.000,00 (trinta mil reais) por 

pessoa e por ano (Representante de pagamento civil da SDPP). 

  

Ademais, constatou-se que os acórdãos do TCU não foram emitidos em decorrência de 

abertura de tomada de contas especial o que descaracteriza a existência de dano ao Erário superior 

a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).   

Constatou-se também, durante a entrevista junto a representante da DIRAP - SISAC, 

que a emissão de Acórdão pelo TCU acerca de análise de títulos de pensão é uma tarefa rotineira 

do Órgão, senão vejamos trecho da entrevista: 
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O TCU possui a incumbência de analisar todos os títulos de pensão civil e militar 

emitidos pelo Comando da Aeronáutica à medida que são elaborados. Os dados são 

enviados  pelo CENCIAR por meio do sistema do TCU chamado de SISAC (Sistema de 

Controle de Ações de Comunicação) (Representante da DIRAP – SISAC).   

 

Em razão do acima exposto, padronizou-se o impacto de todos os acórdãos de 

pagamento de pessoal civil como médio, ou seja, acima de R$1.000,00 (hum mil reais) e inferior a 

R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais).  

A tabela 3 a seguir representa o resumo dos acórdãos de pagamento civil do 

COMAER nos últimos dez anos.  

Tabela 3- RESUMO DOS ACÓRDÃOS DE PAGAMENTO CIVIL DO COMAER DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

 

MOTIVO RESUMIDO 
OCORRÊNCIA 

EM DEZ ANOS 

 

PROBABILIDADE 

DE OCORRÊNCIA 

MÉDIA 

VALOR DO 

IMPACTO 

PARA CADA 

CASO 

NÃO PAGAMENTO PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO CIVIL 

115 ALTA MÉDIO 

DESVIO DE RECURSOS DE 

PENSIONISTAS FALECIDOS 

91 ALTA MÉDIO 

PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR SOB 

GUARDA 

28 ALTA MÉDIO 

INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE DOS 

BENEFÍCIOS NA PENSÃO CIVIL COM A 

REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DO 

FALECIDO. 

27 ALTA MÉDIO 

REAJUSTES PAGOS INDEVIDAMENTE 23 ALTA MÉDIO 
AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO DE 

SERVIÇO  

17 ALTA MÉDIO 

PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO MAIOR 

OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO 

17 ALTA MÉDIO 

ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU CARGOS 

PÚBLICOS 

12 ALTA MÉDIO 

PENSÃO CIVIL ILEGAL À PESSOA 

DESIGNADA 

10 ALTA MÉDIO 

PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADICIONAL 

INDEVIDO 

9 ALTA MÉDIO 

PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

INVÁLIDO, SEM COMPROVAÇÃO 

9 ALTA MÉDIO 

NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 

PENSÃO CIVIL PREVISTA NO INCISO I DO 

ART. 2º DA LEI 10.887/2004 E EC 41/2003 

5 ALTA MÉDIO 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SEM 

COMPROVAÇÃO 

3 MODERADA MÉDIO 

HABILITAÇÃO ILEGAL DE PENSÃO À 

CONCUBINA 

3 MODERADA MÉDIO 

Fonte: Elaboração própria (2016) 
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A tabela 3 acima resume a classificação dos acórdãos de pagamento de pessoal civil 

do Comando da Aeronáutica, nos últimos dez anos, ordenando-os da maior para a menor 

probabilidade de ocorrência. Neste sentido, destaca-se, como o risco de maior probabilidade, não 

pagamento proporcional das gratificações da pensão civil, liderando a tabela com 115 casos 

ocorridos em dez anos. 

Retomando-se os parâmetros utilizados para tratamento dos dados nesta pesquisa, são 

considerados riscos de alta probabilidade de ocorrência aqueles com possibilidade de ocorrer em 

uma média igual ou maior a uma vez por ano, em um período de dez anos.    Desta forma, 

enquadram-se como riscos de alta probabilidade de ocorrência: Não pagamento proporcional das 

gratificações da pensão civil, desvio de recursos de pensionistas falecidos, pensão civil ilegal a 

menor sob guarda, inobservância da paridade dos benefícios na pensão civil com a remuneração 

do cargo efetivo do falecido, reajustes pagos indevidamente, averbação ilegal de tempo de serviço, 

pensão civil ilegal a filho maior ocupante de cargo público, acúmulo ilegal de proventos/pensões 

ou cargos públicos, pensão civil à pessoa designada,  pagamento de gratificação/vantagem 

adicional indevido,  pensão civil ilegal a filho inválido, sem comprovação e não aplicação do 

redutor de pensão civil previsto no inciso I do art. 2° da lei n° 10.887/2004 E EC 41/2003. 

São considerados riscos de moderada probabilidade de ocorrência aqueles com 

possibilidade de ocorrer  2 a 4 casos, em um período de dez anos.    Desta forma, enquadram-se 

como riscos de moderada probabilidade de ocorrência: a aposentadoria por invalidez, sem 

comprovação e  habilitação ilegal de pensão à concubina. 

São considerados riscos de baixa probabilidade de ocorrência aqueles com 

possibilidade de ocorrer  apenas um caso no período de dez anos.    Desta forma, constata-se que 

não houve risco de baixa probabilidade de ocorrência. 

A figura 3 a seguir representa a matriz de risco elaborada acerca de pagamento de 

pessoal civil do Comando da Aeronáutica nos últimos dez anos. 
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Figura 3-MATRIZ DE RISCO DE PAGAMENTO CIVIL DO COMAER NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

A análise do impacto e da probabilidade do risco do pagamento de pessoal civil 

propiciou a elaboração de uma  matriz de risco, conforme figura 3 acima, a  qual demonstra que  o 

Comando da Aeronáutica deve priorizar a mitigação principalmente dos riscos constantes da faixa 

cinza escuro, cuja probabilidade e impacto enquadram-se nos maiores patamares, quais sejam: 
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Em seguida, o Comando da Aeronáutica deverá priorizar a mitigação dos riscos 

constantes da faixa cinza claro, cuja probabilidade e impacto enquadram-se nos patamares médios, 

quais sejam: pensão civil à pessoa designada,  pagamento de gratificação/vantagem adicional 

indevido,  pensão civil ilegal a filho inválido, sem comprovação, não aplicação do redutor de 

pensão civil previsto na EC 41/2003 e no inciso I do art. 2° da lei n° 10.887/2004, aposentadoria 

por invalidez, sem comprovação e  habilitação ilegal de pensão à concubina (BRASIL, 

2003;2004). 

Por último, não houve riscos enquadrados na faixa branca que são os que se 

enquadram nos patamares mais baixos de probabilidade e impacto. 

 

4.4 ESTUDO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

MILITAR 

O estudo da eficácia baseou-se no conceito definido por Reis e Machado Jr (1994, p. 

318): “eficácia diz respeito ao atingimento de objetivos e metas. Sua preocupação é com 

resultados. Se uma organização tem claramente definidos os seus objetivos e estes são atingidos, 

dizemos que a organização é eficaz.” 

Portanto, buscou-se analisar se o objetivo da Instituição foi alcançado no processo de 

pagamento de pessoal militar: executar e controlar o pagamento de pessoal no país e no exterior 

com excelência. 

Tal objetivo foi extraído da missão, visão e valores da Subdiretoria de Pagamento de 

Pessoal (SDPP) conforme definidos em seu sítio eletrônico: www.sdpp.aer.mil.br.  

A missão consiste no seguinte: "A SDPP, como órgão executivo do SISPAGAER, tem 

por missão o planejamento, a orientação, a coordenação, a execução e o controle das atividades de 

pagamento de pessoal da Aeronáutica, no país e no exterior." 

A visão da SDPP consiste em:"Destacar-se pela eficácia, eficiência e efetividade no 

cumprimento de sua missão, sendo referência em toda a Administração Pública Federal." 

Os valores da SDPP são: “Ética, Legalidade, Transparência, Eficiência, Excelência e 

Profissionalismo." 

Após o conhecimento dos riscos inerentes ao pagamento do pessoal militar, oriundos 

dos acórdãos do TCU emitidos nos últimos dez anos, buscou-se apurar, por meio das entrevistas e 

da análise documental, se o Comando da Aeronáutica vem adotando medidas de controle para 

eliminar ou mitigar os riscos encontrados. 

Ressalta-se, ainda, a análise ideal da eficácia dos controles internos que, segundo Dias 

(2008), visa: 

http://www.sdpp.aer.mil.br/
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a) criar controles preventivos que proporcionem segurança quanto à inexistência das 

falhas inerentes aos processos; 

b) definir de que forma podem ser identificadas as ocorrências de erros possíveis ao 

tipo de negócio praticado; 

c) criar controles para identificação das causas de possíveis falhas ocorridas, para 

embasamento da forma de sua correção. 

Inicialmente, passando-se à análise da eficácia do processo de pagamento de pessoal 

em face dos riscos apurados dos acórdãos de pagamento de pessoal militar, quanto ao risco de 

concessão indevida de anistia, obteve-se a informação, durante a entrevista do representante da 

SDIP - ANISTIA, de que o Comando da Aeronáutica não possui ingerência direta sobre a análise 

destas concessões:  

A competência para autorizar a concessão de anistia política cabe à Comissão de Anistia, 

vinculada diretamente ao Ministério da Justiça. Neste caso, cabe ao Comando da 

Aeronáutica apenas cumprir a ordem de implantação e pagamento do título de anistiado 

político (Representante da SDIP - ANISTIA. 

 

Portanto, neste caso, não há ferramenta de controle a ser implementada pelo 

COMAER. De qualquer forma, mesmo assim, o entrevistado da SDIP informou o seguinte: 

“Quando o Comando da Aeronáutica constata erros na concessão, emite arrazoado para dar 

ciência à comissão de anistia o qual tramita pela cadeia de comando até o conhecimento da 

referida comissão com a finalidade de reformulação da Portaria anteriormente emitida”. 

Quanto ao risco de implantação de pagamento a militar inexistente e com dados 

bancários de terceiros, constatou-se durante entrevista, junto ao representante da Tesouraria País 

da SDPP, que atualmente os bancos conveniados cruzam os dados bancários com CPF do 

favorecido na folha de pagamento. No passado, não havia este cruzamento o que permitia fraudes 

por meio da implantação de pagamentos beneficiando terceiros pertencentes ou não ao efetivo da 

Organização, principalmente após o falecimento do militar, permitindo-se a mudança dos dados 

bancários do favorecido para terceiros. Segue trecho da entrevista com representante da tesouraria 

da SDPP-PP4 acerca da asserção acima:  

Os convênios atuais entre a SDPP e Bancos conveniados  obrigam  estes a cruzarem os 

dados de CPF favorecido com dados bancários da folha de pagamento mensalmente 

(Representante da SDPP-PP4). 

. 

Além desta ferramenta de controle de cruzamento dos dados bancários com o CPF do 

favorecido, ressalta-se também a existência de processo de cotejamento de pagamento de pessoal 

previsto no módulo 12 do Manual MCA 177-2, o qual prevê a verificação mensal da existência de 

pagamento de pessoal a militares ou civis que não pertencem ao efetivo da Organização Militar, 
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dentre outras atribuições. Tal procedimento é realizado pela comissão de cotejamento designada 

pelo Comandante da Organização para atuar mensalmente neste processo de conferência da folha 

de pagamento. 

De acordo com o RADA, o significado de cotejamento é (BRASIL, 2014):  
 

O cotejamento é a atividade realizada mensalmente e a qualquer tempo, por meio de 

comissão especificamente designada pela autoridade competente,  se não houver um setor 

específico  para tal fim, de cotejo e confronto do efetivo da folha de pagamento de pessoal 

com o real efetivo da UG, incluindo os vinculados e os anistiados, de qualquer ordem, se 

existirem, aferindo a concordância numérica, a identificação por nível hierárquico ou 

categoria funcional, a adequação de cada remuneração à média do respectivo nível, 

promovendo os ajustes que se fizerem necessários e propondo, se for o caso, ao 

Comandante da OM a instauração de procedimento administrativo pertinente para a 

apuração de irregularidades ou inconsistências aferidas pela comissão ou setor específico 

designado, de acordo com a legislação vigente. 

 

Portanto, conjugando-se ambas ferrramentas de controle (cruzamento de dados 

bancários com CPF do favorecido e processo de cotejamento), constata-se que existe segurança na 

mitigação do risco de pagamento a terceiros, uma vez que os controles preventivos adotados 

eliminam as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis 

falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de averbação ilegal de tempo de serviço, apurou-se, pelo depoimento 

do entrevistado representante da DIRAP - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO, a seguinte 

informação:  

Atualmente este risco foi minimizado em decorrência das diligências que são realizadas 

pela DIRAP junto aos Órgãos públicos que emitem a declaração de tempo de serviço 

anterior ao militar para averbação e contagem do tempo para reserva remunerada e junto 

ao INSS, quando o militar apresenta tempo de serviço na iniciativa privada. Tal 

procedimento inibe a emissão de declaração falsa principalmente pelas Prefeituras e ou 

pelas empresas da iniciativa privada (Representante da DIRAP-AVERBAÇÃO DE 

TEMPO DE SERVIÇO). 

 

Mais uma vez, constata-se que a ferramenta de controle ora adotada pela DIRAP 

(diligência junto aos Órgãos públicos que emitem a declaração de tempo de serviço e ao INSS, 

quando o tempo de serviço averbado refere-se à iniciativa privada), proporciona  segurança na 

mitigação do risco de averbação ilegal de tempo de serviço, uma vez que os controles preventivos 

adotados eliminam as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de 

possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de habilitação de pensão militar com declaração falsa de filho adotivo 

ou de mãe, como dependente econômica, a ferramenta de controle existente é a exigência dos 

seguintes documentos: declaração, do requerente, de que não percebe rendimentos do trabalho ou 

de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou 
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superior a um salário mínimo e certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social de que o 

requerente não é contribuinte e que nada percebe daquele Instituto (Certidão Negativa do INSS). 

 Além disso, faz-se necessária a verificação da autenticidade de documentos emitidos 

por meio digital, bem como das cópias autenticadas e firmas reconhecidas.  A ICA 47-2/2005, 

sobre habilitação de pensão militar é clara quanto à necessidade de apresentação de documentação 

comprobatória em original ou cópia autenticada. Ela exige também a comprovação da 

dependência econômica de alguns beneficiários de Pensão Militar, tais como: mãe e filho, tais 

como a apresentação de declaração de que não percebe rendimentos do trabalho ou de qualquer 

outra fonte, inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior a um 

salário mínimo e certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social de que não é contribuinte e 

que nada percebe daquele Instituto (Certidão Negativa do INSS).  

Quanto à ordem de prioridade para beneficiários de pensão militar, os itens abaixo da 

ICA 47-2/2005 definem (BRASIL, 2005): 

4.3.1Serão beneficiários da pensão militar, tomando-se por base a Declaração preenchida,  

Em vida, pelo militar, na ordem de prioridade e condições a seguir:  

[...] 

d) filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos de idade, se estudantes 

universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e  

e) o menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade ou, se estudante universitário, até 24 

anos de idade ou, se inválido, enquanto durar a invalidez.  

[...] 

4.3.1.2 Segunda Ordem de Prioridade:  

A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do militar.  

 

Quanto à documentação exigida para abertura de processo de habilitação para pensão 

militar, destaca-se: 

4.9.6.7.1 A habilitação de menor sob guarda ou tutela, quando maior inválido, será 

condicionada à constatação e reconhecimento da invalidez enquanto dependente do 

militar (21 ou 24 anos de idade), devendo ficar comprovada, na oportunidade, a 

incapacidade de prover os meios de subsistência, com a apresentação dos seguintes 

documentos:  

a) declaração de que não percebe rendimentos do trabalho ou de qualquer outra fonte, 

inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior a um salário 

mínimo (Anexo H); e  

b) certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social de que não é contribuinte e que 

nada percebe daquele Instituto (Certidão Negativa do INSS).  

4.9.6.8Mãe e Pai:  

a) certidão de óbito do militar;  

b) cópia da carteira de identidade do militar;  

c) cópia do cartão do CPF do militar;  

d) certidão de nascimento do militar, ou de casamento, com a averbação da sentença 

judicial, se desquitado, separado ou divorciado;  

e) certidão de nascimento ou casamento do requerente;  

f) cópia da carteira de identidade do requerente;  

g) cópia do cartão do CPF do requerente;  

h) declaração de dependência econômica do requerente, firmada pelo militar;  

i) cópia da folha do Boletim Interno que publicou a apresentação da declaração de 

dependência econômica;  
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j) declaração, do requerente, de que não percebe rendimentos do trabalho ou de qualquer 

outra fonte, inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior a 

um salário mínimo (Anexo H);  

l) certidão do Instituto Nacional de Seguridade Social de que o requerente não é 

contribuinte e que nada percebe daquele Instituto (Certidão Negativa do INSS);  

m) parecer da Junta Superior de Saúde, se inválido;  

n) Termo de Curatela, se inválido;  

o) cópia da carteira de identidade do curador;  

p) cópia do cartão do CPF do curador;  

q) comprovante de conta-corrente individual, não vinculada a poupança, aberta em banco 

conveniado com o COMAER/SDPP; e  

r) comprovante do domicílio declarado.  

4.9.6.8.1Para a habilitação de mãe ou pai, casados, em que só um dos cônjuges se habilite 

à pensão, deverá ficar comprovada a incapacidade do outro cônjuge prover os meios de 

subsistência do requerente.  

 

Quanto à autenticidade dos documentos apresentados para habilitação de pensão 

militar, cabem à Organização Militar que abre o processo as seguintes atribuições: 

5.1.5.5 Conferir a documentação apresentada pelo beneficiário, em anexo ao 

requerimento para a habilitação, por reversão, à pensão ou a cotas da pensão, por motivo 

de falecimento ou perda da qualidade do pensionista de ordem anterior.  

5.1.5.5.1Verificar se os documentos apresentados, em fotocópia, estão autenticados.  

5.1.5.5.2Verificar se existe algum documento apresentado com assinatura “a rogo” e se 

está Devidamente firmado.  

5.1.5.6Protocolar o requerimento somente se contiver, em anexo, todos documentos 

previstos no item 4.13.1.6.  

 

Diante da ferramenta de controle adotada para o  risco de habilitação de pensão militar 

com declaração falsa de filho adotivo ou de mãe, como dependente econômica (exigência de 

declaração do requerente acerca da dependência econômica e de certidão negativa do INSS), 

constata-se que o procedimento definido na ICA  47-2/2005 proporciona  segurança na mitigação 

deste risco, uma vez que os controles preventivos adotados eliminam as falhas inerentes ao 

processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis falhas e atendendo à análise 

ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de não devolução de valores recebidos indevidamente, o Comando da 

Aeronáutica editou a ICA 174-3/2013, que trata do procedimento de abertura de processo 

administrativo de ressarcimento ao Erário, chamado de PARE. Esta Instrução elucida 

detalhadamente as atribuições do gestor, a convocação do devedor e como se procede o rito 

processual de contraditório e ampla defesa até quitação da dívida. 

Esta ferramenta de controle adotada (abertura de PARE) proporciona segurança na 

mitigação deste risco, uma vez que gera transparência dos atos administrativos, segurança jurídica 

pela adoção do princípio do contraditório e ampla defesa neste processo, elimina as falhas 

inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis falhas e atendendo 

à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  
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Quanto ao risco de acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos públicos, o 

representante da SDPP-PP3-1 afirma em sua entrevista que: 

O TCU cruza mensalmente os dados da folha de pagamento de pessoal militar da 

Aeronáutica com a de outros Órgãos públicos com a finalidade de verificar nas trilhas de 

auditoria a existência de acúmulo ilegal de cargos públicos, pensões ou proventos. Cabe 

ao gestor de finanças ou de pessoal e agente de controle interno das organizações 

militares registrarem o acompanhamento destas trilhas diretamente no sítio eletrônico do 

TCU. Os Órgãos centrais como DIRAP, SDPP e SDIP também acompanham o 

andamento destas trilhas de auditoria do TCU (Representante da SDPP-PP3-1). 

 

Portanto, apura-se que a ferramenta de controle adotada para o risco de acúmulo ilegal 

de proventos/pensões ou cargos públicos (trilhas de auditoria do TCU) proporciona segurança na 

mitigação deste risco, elimina as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e 

causas de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de desvio de recursos de militares/pensionistas falecidos, licenciados 

ou transferidos por meio de adiantamento não resgatado, o representante da SDPP-PP3-1 

entrevistado ressaltou que atualmente os motivos passíveis de adiantamento de pagamento a 

pessoal foram reduzidos com a edição do MCA 177-2, módulo 5, conforme relato abaixo: 

Os motivos passíveis de adiantamento de pagamento a pessoal foram reduzidos com a 

edição do MCA 177-2, módulo 5, sendo necessária a publicação da concessão do direito 

remuneratório em boletim interno da Organização para pagamento adiantado, devendo-se 

dar preferência para o processamento direto no contracheque. Ademais, não existe mais a 

possibilidade de adiantamento de pensão militar enquanto o título de pensão não é 

emitido. Isto reduziu bastante o adiantamento a pensionistas cuja habilitação à pensão 

posteriormente era indeferida, restando o dano ao Erário e dificuldade no ressarcimento 

desta despesa adiantada. Por fim, a SDPP confere mensalmente a prestação de contas 

enviada pelas OM’s acerca de adiantamento de pagamento de pessoal por meio de Fo lha 

extraordinária. (Representante da SDPP-PP3-1). 

 

Foi realizada também entrevista com o representante do processamento de dados da 

SDPP-PP6, o qual relatou que o sistema SIGPES, atualmente, adotado para processar o pagamento 

de pessoal militar do COMAER cruza mensalmente as informações de óbito obtidas do sistema 

SISOBI, conforme trecho a seguir: 

O procedimento de cruzamento de dados de óbitos é iniciado com a SDPP-PP3 que baixa 

o arquivo do SISOBI mensalmente e descarrega no MOPAG/SIGPES, suspendendo-se o 

pagamento automaticamente. A PP3, em seguida, cobra da OM a confirmação do óbito 

haja vista a possibilidade de homônimos e restabelece o pagamento caso tenha sido 

equivocada a suspensão (Representante da SDPP-PP6). 

 

Este afirmou ainda que o sistema novo adotado para processamento de pagamento de 

pessoal militar é seguro, adequado e está em fase de automatização dos pagamentos, conforme 

explanação a seguir: 

O sistema MOPAG/SIGPES é novo, adequado e seguro possui sala cofre, back up, 

segurança da informação contra hacker, ataque cibernético e incêndio. Atualmente, a 

SDPP gerencia 2 projetos: o de automatização das consignação e de automatização de 

títulos da Inatividade. Lembro que já estão automatizados os seguintes direitos 
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remuneratórios: pagamento de férias, auxílio-natalidade, auxílio-fardamento e auxílio 

invalidez (Representante da SDPP-PP6). 

 

Portanto, conjugando-se as quatro ferrramentas de controle ao risco de desvio de 

recursos de militares/pensionistas falecidos, licenciados ou transferidos por meio de adiantamento 

não resgatado (im possibilidade de adiantamento de pagamento à pensionista antes da emissão de 

título de pensão,  restrição dos motivos de adiantamento de pagamento a pessoal previstos no 

Módulo 5 do MCA 177-2, conferência da prestação de contas de folha extraordinária pela SDPP e 

do cruzamento de dados de óbito do SISOBI com o MOPAG/SIGPES), constata-se que existe 

segurança na mitigação deste risco, uma vez que os controles preventivos adotados eliminam as 

falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis falhas e 

atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC, o representante 

da DIRAP - SISAC entrevistado, informou que se trata de um procedimento rotineiro informar no 

sistema SISAC o resumo de todos os títulos de inativos e de pensionistas emitidos pelo Comando 

da Aeronáutica, conforme relato a seguir:  

Informar no sistema SISAC o resumo de todos os títulos de inativos e de pensionistas 

emitidos pelo Comando da Aeronáutica é um procedimento rotineiro. Anualmente, o 

Comando da Aeronáutica emite em torno de 700 fichas no SISAC. O processo de 

habilitação à pensão militar passa pela conferência da OM, da ouvidoria da DIRAP, da 

SDIP e do Centro de Controle Interno da Aeronáutica (CENCIAR), este último é o Órgão 

do Comando da Aeronáutica responsável pelo envio das informações do SISAC ao TCU 

(Representante DIRAP-SISAC). 

 

A ferrramenta de controle adotada quanto ao  risco de cadastro incorreto de títulos de 

pensão no SISAC  (conferência dos dados pela OM de origem do processo, conferência pela 

ouvidoria da DIRAP, da SDIP e do CENCIAR) retrata o zelo na consecução do processo que, por 

vezes, apresenta falhas mas que, diante da previsão de conferência anual de 700 fichas, é razoável 

a aceitação de mitigação do risco apenas, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis 

falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

O quadro 9 a seguir retrata o resumo do estudo da eficácia do pagamento de pessoal 

militar de acordo com os parâmetros utilizados neste trabalho. 

Quadro 9-ESTUDO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL MILITAR 

 

 

MOTIVO RESUMIDO 

MEDIDA DE CONTROLE ADOTADA 

PELO COMAER 

ANÁLISE DA 

EFICÁCIA 

CONCESSÃO INDEVIDA DE ANISTIA  

 O COMAER APENAS CUMPRE AS 

DECISÕES DA COMISSÃO DE ANISTIA. 

POR VEZES, O COMAER ENCAMINHA 

ARRAZOADO SOBRE A ILEGALIDADE 

CONSTATADA NA CONCESSÃO  EFICAZ  
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IMPLANTAÇAO DE PAGAMENTO A 

MILITAR INEXISTENTE E COM 

DADOS BANCÁRIOS DE TERCEIROS 

 PROCESSO DE COTEJAMENTO DAS 

OM'S E CRUZAMENTO MENSAL DOS 

DADOS BANCÁRIOS PELOS BANCOS 

CONVENIADOS   EFICAZ  

AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO DE 

SERVIÇO  

 DILIGÊNCIAS DA DIRAP JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DECLARANTES OU AO INSS 

QUANDO DA INICIATIVA PRIVADA   EFICAZ  

HABILITAÇÃO DE PENSÃO MILITAR 

COM DECLARAÇÃO FALSA 

 DILIGÊNCIAS JUNTO AO INSS E 

CARTÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. 

CUMPRIMENTO DA ICA 47-2/2005  EFICAZ  

NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES 

RECEBIDOS INDEVIDAMENTE 

ABERTURA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO 

AO ERÁRIO   EFICAZ  

ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU CARGOS 

PÚBLICOS  TRILHAS DE AUDITORIA DO TCU   EFICAZ  

DESVIO DE RECURSOS DE 

MILITARES/PENSIONISTAS 

FALECIDOS, LICENCIADOS OU 

TRANSFERIDOS POR MEIO DE 

ADIANTAMENTO NÃO RESGATADO 

IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO 

À PENSIONISTA ANTES DA EMISSÃO DO 

TÍTULO DE PENSÃO, RESTRIÇÃO DOS 

MOTIVOS PARA ADIANTAMENTO DE 

PAGAMENTO A PESSOAL, 

CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS MENSAL DE FOLHA 

EXTRAORDINÁRIA PELA SDPP E 

CRUZAMENTO DE DADOS DE ÓBITO DO 

SISOBI COM O MOPAG/SIGPES  EFICAZ  

CADASTRO INCORRETO DE 

TÍTULOS DE PENSÃO NO SISAC 

 CONFERÊNCIA PRÉVIA DA OM, DIRAP, 

SDIP E CENCIAR ANTES DE 

LANÇAMENTO DA FICHA NO SISAC DO 

TCU EFICAZ 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

Após análise de cada risco encontrado nos acórdãos do TCU acerca de pagamento de 

pessoal militar, nos últimos dez anos, constata-se que todos os erros e fraudes possuem medidas 

de controle para mitigá-los. Com  isso, a instituição demonstrou ser eficaz por meio do 

cumprimento do objetivo de executar e controlar o pagamento de pessoal militar com excelência 

por meio do aprimoramento contínuo do processo de pagamento de pessoal militar e da constante 

preocupação com a mitigação do risco.  

Percebe-se, ainda, que cabe aos gestores envolvidos no processo de pagamento de 

pessoal adotarem postura de comprometimento com a ética na execução do seu trabalho e com o 

profissionalismo, tomando conhecimento da legislação aplicável ao assunto, atuando em 

conformidade com as normas e buscando atualização contínua. 
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4.5 ESTUDO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL 

 

Igualmente ao estudo da eficácia de pagamento militar, o estudo da eficácia do 

pagamento de pessoal civil do Comando da Aeronáutica baseou-se no conceito definido por Reis e 

Machado Jr (1994, p. 318) : “eficácia diz respeito ao atingimento de objetivos e metas. Sua 

preocupação é com resultados. Se uma organização tem claramente definidos os seus objetivos e 

estes são atingidos, dizemos que a organização é eficaz.” 

Portanto, buscou-se analisar se o objetivo da Instituição foi alcançado no processo de 

pagamento de pessoal: executar e controlar o pagamento de pessoal no país e no exterior com 

excelência. 

Como anteriormente já mencionado, tal objetivo foi extraído da missão, visão e 

valores da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) conforme definidos em seu sítio 

eletrônico: www.sdpp.aer.mil.br.  

Após o conhecimento dos riscos inerentes ao pagamento do pessoal civil, oriundos dos 

acórdãos do TCU emitidos nos últimos dez anos, buscou-se apurar, por meio das entrevistas e da 

análise documental, se o Comando da Aeronáutica vem adotando medidas de controle para 

eliminar ou mitigar os riscos encontrados. 

Inicialmente, passando-se à análise da eficácia do processo de pagamento de pessoal 

em face dos riscos apurados dos acórdãos de pagamento de pessoal civil, quanto ao risco de não 

pagamento proporcional das gratificações da pensão civil, constatou-se que o processo passa pela 

conferência da OM, da DIRAP, da SDIP e do Centro de Controle Interno da Aeronáutica 

(CENCIAR). Além disso, anualmente, a DIRAP ministra instrução, convocando todos os gestores 

de pessoal civil do COMAER, para orientar e elucidar dúvidas nos procedimentos a serem 

adotados no exercício de suas funções. 

A mesma medida de controle citada  no parágrafo anterior é adotada quanto aos riscos 

de inobservância da paridade dos benefícios na pensão civil com a remuneração do cargo efetivo 

do falecido, de reajustes pagos indevidamente, de pagamento de gratificação/vantagem/adicional 

indevido e de não aplicação do redutor de pensão civil prevista na EC 41/2003 e no inciso I do art. 

2º da lei 10.887/2004 (BRASIL, 2003; 2004). 

Portanto, diante das ferrramentas de controle utilizadas quanto aos riscos de  não 

pagamento proporcional das gratificações da pensão civil, de inobservância da paridade dos 

benefícios na pensão civil com a remuneração do cargo efetivo do falecido, de reajustes pagos 

indevidamente, de pagamento de gratificação/vantagem/adicional indevido e de não aplicação do 

http://www.sdpp.aer.mil.br/
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redutor de pensão civil prevista na EC 41/2003   (conferência do processo pela OM,  DIRAP,  

SDIP e CENCIAR e instrução anual junto aos gestores de pessoal civil do COMAER), constata-se 

que existe segurança na mitigação destes riscos, uma vez que os controles preventivos adotados 

reduzem a possibilidade de ocorrência das falhas inerentes ao processo, identificando-se os 

possíveis erros e causas de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias 

(2008).  

Quanto ao risco de desvio de recursos de pensionistas falecidos, transferidos por meio 

de adiantamento não resgatado, este risco foi eliminado com o cancelamento da rubrica de 

adiantamento de pessoal civil e reduzido por meio do cruzamento dos óbitos no SISOBI, 

conforme relato do entrevistado representante de pessoal civil da SDPP-PP3:  

A rubrica de adiantamento de pagamento a pessoal civil foi cancelada, com isso, este 

risco foi eliminado. Além disso, há conferência mensal da prestação de contas de 

pagamento por folha extraordinária pela SDPP e há o cruzamento mensal dos pagamentos 

de pessoal civil com o Sistema de Óbitos (SISOBI), cabendo ao responsável pelo cadastro 

da OM atualizar os dados no Sistema SIAPE, reduzindo-se, assim, o risco de pagamento 

de funcionários fantasmas (Representante da SDPP-PP3). 

 

.Portanto, conjugando-se as três ferrramentas de controle do risco de desvio de 

recursos de pensionistas falecidos, transferidos por meio de adiantamento não resgatado 

(impossibilidade de adiantamento de pagamento à pensionista civil ou civil,   conferência da 

prestação de contas mensal de folha extraordinária pela SDPP e  cruzamento de dados de óbito do 

SISOBI com o SIAPE/SIGEPE), constata-se que existe segurança na mitigação destes riscos, uma 

vez que  eliminam ou minimizam as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis 

erros e causas de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de pensão civil ilegal a menor sob guarda, com a edição da Lei nº 

8.112, de 11 de dezembro de 1990, por meio da Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, foi 

revogada a possibilidade de habilitação de menor sob guarda à pensão civil. Consequentemente, o 

art. 217 da Lei nº 8.112/1990 passou a vigorar com a seguinte redação (BRASIL, 1990): 

Art.217.São beneficiários das pensões: 

I - o cônjuge;  

II - o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão 

alimentícia estabelecida judicialmente;  

III - o companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar;  

IV - o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos:  

a) seja menor de 21 (vinte e um) anos;  

b) seja inválido;  

c) tenha deficiência grave; ou 

d) tenha deficiência intelectual ou mental, nos termos do regulamento;  

V - a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor; e  

VI - o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e 

atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.  

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.135-2015?OpenDocument
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A mesma medida de controle citada no parágrafo anterior é adotada quanto ao risco de 

pensão civil ilegal à pessoa designada haja vista que com a edição da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, por meio da Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015, foi revogada a 

possibilidade de habilitação de pessoa designada à pensão civil. 

Portanto, diante da ferrramenta de controle utilizada quanto aos riscos de  pensão civil 

ilegal a menor sob guarda e de  pensão civil ilegal à pessoa designada  (criação da Lei nº 13.135, 

de 17 de junho de 2015, que  revogou a possibilidade de habilitação de ambas hipóteses à pensão 

civil), constata-se que existe segurança na eliminação destes riscos, uma vez que os controles 

preventivos adotados eliminam as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros 

e causas de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de averbação ilegal de tempo de serviço observou-se, pelo 

depoimento do entrevistado representante da DIRAP – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 

SERVIÇO, que passou a realizar diligência junto aos Órgãos que apresentam a declaração de 

tempo de serviço, conforme relato abaixo: 

Atualmente, este risco de averbação ilegal de tempo de serviço foi minimizado em 

decorrência das diligências que são realizadas junto aos Órgãos públicos que emitem a 

declaração de tempo de serviço anterior ao civil no COMAER para averbação e contagem 

do tempo para aposentadoria e junto ao INSS, quando o civil apresenta tempo de serviço 

na iniciativa privada. Tal procedimento inibe a emissão de declaração falsa 

principalmente pelas Prefeituras e ou pelas empresas da iniciativa privada (Representante 

da DIRAP – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO). 

 

Diante do exposto, constata-se que a ferramenta de controle ora adotada pela DIRAP 

quanto ao risco de averbação ilegal de tempo de serviço  (diligência junto aos Órgãos públicos que 

emitem a declaração de tempo de serviço e ao INSS, quando o tempo de serviço averbado refere-

se à iniciativa privada), proporciona  segurança na mitigação do risco, uma vez que o controle 

preventivo adotado elimina as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e 

causas de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto aos riscos de pensão civil ilegal a filho maior ocupante de cargo público e de 

acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos públicos, este é minimizado por meio da existência 

das trilhas de auditoria do TCU, conforme afirma o representante da SDPP-PP3-2: 

O TCU cruza mensalmente os dados da folha de pagamento de pessoal civil da 

Aeronáutica com a de outros Órgãos públicos com a finalidade de verificar nas trilhas de 

auditoria a existência de acúmulo ilegal de cargos públicos, pensões ou proventos. Cabe 

ao gestor de finanças ou de pessoal e agente de controle interno das organizações 

militares registrarem as providências adotadas no acompanhamento destas trilhas 

diretamente no sítio eletrônico do TCU. Os Órgãos centrais como DIRAP, SDPP e SDIP 

também acompanham o andamento destas trilhas de auditoria do TCU (Representante da 

SDPP-PP3-2). 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.135-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.135-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.135-2015?OpenDocument
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Portanto, apura-se que a ferramenta de controle adotada para os riscos de pensão civil 

ilegal a filho maior ocupante de cargo público e de acúmulo ilegal de proventos/pensões ou cargos 

públicos (trilhas de auditoria do TCU) proporciona segurança na mitigação destes riscos, elimina 

as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis falhas e 

atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Quanto ao risco de pensão civil ilegal a filho inválido, sem comprovação e quanto ao 

risco de aposentadoria por invalidez, sem comprovação, o representante da DIRAP – CIVIL 

entrevistado informou que:  

Nestes casos, é exigido laudo médico atual homologado pela Junta Regular de Saúde do 

Comando da Aeronáutica que comprove a invalidez (Representante da DIRAP-CIVIL). 

 

A ICA 47-3/2003, que trata da habilitação de pensão civil, exige no item 7.2 a 

comprovação de invalidez do beneficiário de pensão, mediante inspeção de saúde por Junta 

Regular de Saúde do Comando da Aeronáutica, conforme abaixo descrito: 

7.2 O caso de invalidez de Beneficiário será comprovado mediante inspeção de Saúde 

por Junta Regular de Saúde, atendendo a requerimento do Servidor Instituidor ou da 

pessoa responsável, observado o limite de idade disposto no item 5.2, alíneas “a”, “c” e 

“d” desta  Instrução,  dirigido  ao Diretor  do  Hospital da Aeronáutica jurisdicionado e 

apresentado na Organização em que estiver lotado ou vinculado, com a finalidade de que 

aquele Beneficiário venha a adquirir o direito futuro de percepção da pensão, enquanto 

durar a invalidez. 

 

Portanto, a ferramenta de controle adotada para os riscos pensão civil ilegal a filho 

inválido, sem comprovação e quanto ao risco de aposentadoria por invalidez (exigência de 

inspeção de saúde por Junta Regular de Saúde que comprova a invalidez), proporciona  segurança 

na mitigação dos riscos mencionados uma vez que o controle preventivo adotado elimina as falhas 

inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas de possíveis falhas e atendendo 

à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

Por último, quanto ao risco de habilitação ilegal de pensão à concubina, o 

representante da DIRAP – CIVIL entrevistado confirmou que:  

Nestes casos, são exigidos três tipos de comprovantes da união estável ou apresentação de 

ordem judicial que reconheça a união estável (Representante da DIRAP-CIVIL). 

 

Segundo art. 4º da Instrução Normativa nº 9, de 05 de novembro de 2010, os três 

documentos exigidos para habilitação de pensionista companheira poderão ser:  

Art. 4º Para fins de comprovação do vínculo e da dependência econômica do beneficiário 

deverão ser apresentados no mínimo três dos seguintes documentos:  

I - certidão de nascimento de filho havido em comum;  

II - certidão de casamento religioso;  

III - declaração de imposto de renda do servidor, em que conste o interessado como seu 

dependente;  

IV - disposições testamentárias; 

 V - declaração especial feita perante Tabelião; 
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 VI - prova de residência no mesmo domicílio; 

 VII - prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão 

nos atos da vida civil;  

VIII - procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

 IX - conta bancária conjunta;  

X - registro em associação de qualquer natureza, no qual conste o nome do interessado 

como dependente do servidor;  

XI - anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 

 XII - apólice de seguro no qual conste o servidor como titular do seguro e a pessoa 

interessada como sua beneficiária;  

XIII - ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o servidor 

como responsável;  

XIV - escritura de compra e venda de imóvel pelo servidor em nome do dependente; 

 XV - declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou  

XVI - quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a ser comprovado. 

Parágrafo único. O auxílio financeiro ou quaisquer outros meios de subsistência material 

custeada pelo instituidor não constitui meio de comprovação de dependência econômica 

(BRASIL, 2010). 

 

A ferramenta de controle adotada para o risco de habilitação ilegal de pensão à 

concubina (exigência de três tipos de comprovantes da união estável ou apresentação de ordem 

judicial que reconheça a união estável), proporciona segurança na mitigação do risco mencionado 

uma vez que elimina as falhas inerentes ao processo, identificando-se os possíveis erros e causas 

de possíveis falhas e atendendo à análise ideal de eficácia, segundo Dias (2008).  

O quadro 10 a seguir retrata o resumo do estudo da eficácia do processo de pagamento 

de pessoal civil de acordo com os parâmetros utilizados neste trabalho. 

Quadro 10 – ESTUDO DA EFICÁCIA DO PROCESSO DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL 

 

MOTIVO RESUMIDO 

MEDIDA DE CONTROLE ADOTADA PELO 

COMAER 

ANÁLISE 

DA 

EFICÁCIA 

NÃO PAGAMENTO PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO CIVIL 

 CONFERÊNCIA DO PROCESSO PELA OM, 

DIRAP, SDIP E CENCIAR. MINISTRADA 

INSTRUÇÃO ANUAL DA DIRAP AOS 

GESTORES DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

CIVIL   EFICAZ  

DESVIO DE RECURSOS DE 

PENSIONISTAS FALECIDOS, 

TRANSFERIDOS POR MEIO DE 

ADIANTAMENTO NÃO RESGATADO 

 ATUALMENTE O SIAPE NÃO PERMITE 

ADIANTAMENTO A PESSOAL CIVIL, 

CONFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE 

CONTAS MENSAL DE FOLHA 

EXTRAORDINÁRIA PELA SDPP E 

CRUZAMENTO DE DADOS DE ÓBITO DO 

SISOBI COM O SIAPE/SIGEPE  EFICAZ  

PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR SOB 

GUARDA 

 HABILITAÇÃO DE MENOR SOB GUARDA 

NÃO É MAIS PERMITIDA A PARTIR DA LEI 

N°13.135/2015   EFICAZ  

INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE DOS 

BENEFÍCIOS NA PENSÃO CIVIL COM A 

REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DO 

FALECIDO. 

 INSTRUÇÃO ANUAL DA DIRAP AOS 

GESTORES DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

CIVIL   EFICAZ  
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REAJUSTES PAGOS INDEVIDAMENTE 

 INSTRUÇÃO ANUAL DA DIRAP AOS 

GESTORES DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

CIVIL   EFICAZ  

AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO DE 

SERVIÇO  

 DILIGÊNCIAS DA DIRAP JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DECLARANTES OU AO INSS 

QUANDO INICIATIVA PRIVADA   EFICAZ  

PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO MAIOR 

OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO  TRILHAS DE AUDITORIA DO TCU   EFICAZ  

ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU CARGOS 

PÚBLICOS  TRILHAS DE AUDITORIA DO TCU   EFICAZ  

PENSÃO CIVIL ILEGAL À PESSOA 

DESIGNADA 

 HABILITAÇÃO DE PESSOA DESIGNADA 

NÃO É MAIS PERMITIDA A PARTIR DA LEI 

N°13.135/2015   EFICAZ  

PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADICIONAL 

INDEVIDO 

 INSTRUÇÃO ANUAL DA DIRAP AOS 

GESTORES DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

CIVIL   EFICAZ  

PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

INVÁLIDO, SEM COMPROVAÇÃO 

A DIRAP EXIGE LAUDO ATUALIZADO 

QUANDO NECESSÁRIO  EFICAZ  

NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 

PENSÃO CIVIL PREVISTA NO INCISO I 

DO ART. 2º DA LEI 10.887/2004 E EC 

41/2003 

 INSTRUÇÃO ANUAL DA DIRAP AOS 

GESTORES DE PAGAMENTO DE PESSOAL 

CIVIL   EFICAZ  

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, SEM 

COMPROVAÇÃO 

A DIRAP EXIGE INSPEÇÃO DE SAÚDE POR 

JUNTA REGULAR DE SAÚDE QUE 

COMPROVE A INVALIDEZ  EFICAZ  

HABILITAÇÃO ILEGAL DE PENSÃO À 

CONCUBINA 

A DIRAP EXIGE TRÊS COMPROVANTES DA 

UNIÃO ESTÁVEL OU ORDEM JUDICIAL  EFICAZ  

Fonte: Elaboração própria (2016) 

Após análise de cada risco encontrado nos acórdãos do TCU acerca de pagamento de 

pessoal civil, nos últimos dez anos, constata-se que todos os erros e fraudes possuem atualmente 

medidas de controle para mitigá-los. Com  isso, a instituição demonstrou ser eficaz também  no 

cumprimento do objetivo de executar e controlar o pagamento de pessoal civil com excelência por 

meio do aprimoramento contínuo do processo de pagamento de pessoal civil e da constante 

preocupação com a mitigação do risco.  

Mais uma vez, reforça-se que cabe aos gestores envolvidos no processo de pagamento 

de pessoal civil adotarem  postura de comprometimento com a ética na execução do seu trabalho e 

com o profissionalismo, tomando conhecimento da legislação aplicável ao assunto, atuando em 

conformidade com as normas e buscando atualização contínua.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação objetivou compreender a eficácia e o risco do processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica no período compreendido entre 2006 e 2015. 

Assim, a partir do modelo conceitual desenhado e suportado pelo percurso metodológico, foi 

possível a seguinte resposta do problema: Como se materializa a eficácia do processo de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica na possibilidade de detecção dos riscos 

observados nos últimos dez anos?  O processo de pagamento de pessoal do Comando da 

Aeronáutica é eficaz na detecção dos riscos conforme elucidado mais adiante. 

Para atingir o objetivo geral, foram descritos os procedimentos adotados no processo 

de pagamento de pessoal segundo a legislação vigente e a visão dos gestores envolvidos conforme 

consta no Capítulo 4 desta pesquisa, foram mapeados os riscos na área de pagamento de pessoal 

do Comando da Aeronáutica e, posteriormente, classificados em alto, médio ou baixo, segundo 

impacto financeiro e a probabilidade de ocorrência, conforme matrizes de risco constantes nas 

figuras 2 e 3 deste trabalho,  possibilitando, assim,  a identificação dos procedimentos que 

mitigam os riscos inerentes a esta atividade e a avaliação do processo como eficaz por possibilitar 

a detecção de todos os tipos de erros e fraudes encontrados nos acórdãos do TCU, conforme 

argumentos a seguir discorridos. 

Os procedimentos adotados no processo de pagamento de pessoal, segundo a 

legislação vigente e a visão dos entrevistados, estão bem delineados nos manuais e instruções do 

Comando da Aeronáutica, com exceção da ICA 47-2/2005 de habilitação à pensão militar e da 

ICA 47-3/2003 de habilitação à pensão civil. Ambas instruções estão bem desatualizadas com 

relação ao manual MCA 177-2 e à edição da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, por meio 

da Lei nº 13.135, de 17 de junho de 2015 a qual revogou a possibilidade de pessoa designada e de 

menor sob guarda requererem o benefício de habilitação à pensão civil. 

No que tange à avaliação do risco de pagamento de pessoal militar, a análise do 

impacto e da probabilidade do risco do pagamento de pessoal militar proporcionou a elaboração 

de uma matriz de risco, conforme figura 2 apresentada neste trabalho, a  qual demonstra que o 

Comando da Aeronáutica deve priorizar a mitigação principalmente dos riscos enquadrados nos 

maiores patamares, quais sejam: concessão indevida de anistia, averbação ilegal de tempo de 

serviço, habilitação de pensão militar com declaração falsa, acúmulo ilegal de proventos/pensões 

ou cargos públicos, desvio de recursos de militares/pensionistas falecidos, licenciados ou 

transferidos por meio de adiantamento não resgatado. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.135-2015?OpenDocument
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Em seguida, o Comando da Aeronáutica deverá priorizar a mitigação dos riscos de 

patamares médios. Neste caso, foi observado apenas um risco enquadrado nesta faixa: implantação 

de pagamento a militar inexistente e com dados bancários de terceiros. 

Os riscos de patamares mais baixos de probabilidade e impacto: não devolução de 

valores recebidos indevidamente e cadastro incorreto de títulos de pensão no SISAC. 

No que se refere à avaliação da eficácia do processo de pagamento de pessoal militar, 

constatou-se sua eficácia por meio da busca constante pelo cumprimento do objetivo de executar e 

controlar o pagamento de pessoal com excelência por meio do aprimoramento contínuo da 

legislação de pagamento de pessoal militar e da constante preocupação com a mitigação do risco.  

Como possibilidade de melhoria do processo de pagamento de pessoal militar, 

sugerem-se: atualização da ICA 47-2/2005 de habilitação à pensão militar, agilizar a 

automatização completa dos demais motivos no SIGPES, incluir no Sistema o cruzamento dos 

óbitos entre o SISOBI e SIGPES, o cruzamento do período aquisitivo de férias com os períodos 

lançados, cruzamento dos dados das portarias de comissionamento com as ajudas de custo 

concedidas no sistema, gerar mais relatórios gerenciais por direito remuneratório pago para 

facilitar a conferência dos conferentes da SDPP e da OM, enquanto o SIGPES não cruza 

automaticamente os óbitos lançados no SISOBI, o processo de cotejamento poderia incluir este 

procedimento como rotina mensal e faz-se necessário também um trabalho de maior 

conscientização e treinamento de todos os gestores envolvidos no processo para que busquem 

proceder de acordo com a legislação vigente.  

Com a realização de mais treinamento, evita-se a sobrecarga dos Órgãos Centrais 

(SDPP, DIRAP, SDIP e CENCIAR) para conferência dos processos analisados, a demora na 

análise em razão de devoluções de processos por erro na montagem ou análise da legalidade. 

A SDPP promoveu, em 2003, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 e 2014, encontros, 

simpósios e estágio de pagamento de pessoal junto a gestores de finanças, sacadores de pagamento 

de pessoal, gestores de pessoal e agentes de controle interno de Organizações Militares do 

COMAER, no entanto, deixou de realizar este treinamento, a partir de 2015, o que pode prejudicar 

a atualização de conhecimento dos responsáveis pelo processo de pagamento de pessoal no 

Comando da Aeronáutica. 

As dificuldades encontradas pelos gestores de pessoal militar entrevistados consistem 

principalmente na falta de pessoal para atender à demanda de conferência dos processos de 

pagamento de pessoal e na restrição orçamentária para realização de cursos, pagamento de diárias 

e passagens o que prejudica a profissionalização e atualização acerca da legislação vigente. 
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No que se refere à avaliação do risco de pagamento de pessoal civil, a análise do 

impacto e da probabilidade do risco do pagamento de pessoal civil propiciou a elaboração de uma 

matriz de risco, conforme figura 3 apresentada neste trabalho, a qual demonstra que o Comando da 

Aeronáutica deve priorizar a mitigação principalmente dos riscos enquadrados nos maiores 

patamares, quais sejam: Não pagamento proporcional das gratificações da pensão civil, desvio de 

recursos de militares/pensionistas falecidos, licenciados ou transferidos, pensão civil ilegal a 

menor sob guarda, inobservância da paridade dos benefícios na pensão civil com a remuneração 

do cargo efetivo do falecido, reajustes pagos indevidamente, averbação ilegal de tempo de serviço, 

pensão civil ilegal a filho maior ocupante de cargo público e acúmulo ilegal de proventos/pensões 

ou cargos públicos. 

Em seguida, deverá priorizar a mitigação dos riscos de patamares médios, quais sejam: 

pensão civil à pessoa designada, pagamento de gratificação/vantagem adicional indevido, pensão 

civil ilegal a filho inválido, sem comprovação, não aplicação do redutor de pensão civil previsto 

na EC 41/2003 e no inciso I do art. 2° da lei n° 10.887/2004, aposentadoria por invalidez, sem 

comprovação e habilitação ilegal de pensão à concubina. 

Não houve riscos de pagamento de pessoal civil enquadrados nos patamares mais 

baixos de probabilidade e impacto. 

No que se refere à avaliação da eficácia do processo de pagamento de pessoal civil, 

constatou-se sua eficácia por meio da busca constante pelo cumprimento do objetivo de executar e 

controlar o pagamento de pessoal por meio do aprimoramento contínuo da legislação aplicada a 

pagamento de pessoal civil e pela constante preocupação com a mitigação do risco.  

Como possibilidade de melhoria do processo de pagamento de pessoal civil, sugerem-

se: atualização da ICA 47-3/2003 de habilitação à pensão civil, incluir automatização do 

cruzamento dos óbitos entre o SISOBI e SIGEPE mensalmente, enquanto o SIGEPE não cruza 

automaticamente os óbitos lançados no SISOBI, o processo de cotejamento poderia incluir este 

procedimento como rotina mensal, a disponibilidade do sistema SIGEPE durante todos os dias 

úteis do mês e  faz-se necessário também um trabalho de maior conscientização e treinamento de 

todos os gestores envolvidos no processo para que busquem proceder de acordo com a legislação 

vigente.  

Anualmente, a DIRAP promove reunião, no Rio de Janeiro, com os gestores de 

pessoal civil de todas as Organizações Militares do Comando da Aeronáutica. No entanto, por 

restrição de diárias e passagens, muitos gestores deixam de participar desta instrução. Seria 

importante também incluir a participação dos agentes de controle interno nestas reuniões uma vez 

que são peças fundamentais na conferência da legalidade dos processos de aposentadoria e de 
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habilitação à pensão civil e militar. 

As dificuldades encontradas pelos representantes de pessoal civil entrevistados 

consistem principalmente na falta de pessoal para atender à demanda de conferência dos processos 

de pagamento de pessoal, na indisponibilidade de acesso ao SIGEPE mensalmente por alguns dias 

o que prejudica o andamento dos serviços dos gestores e na restrição orçamentária para realização 

de cursos, pagamento de diárias e passagens o que prejudica a profissionalização e atualização 

acerca da legislação vigente. 

A constatação da eficácia do processo de pagamento de pessoal militar e civil do 

Comando da Aeronáutica foi possível uma vez que as ferramentas de controle adotadas 

possibilitam a detecção dos riscos encontrados nos acórdãos do TCU dos últimos dez anos. 

Esta pesquisa apresenta limites, a primeira limitação refere-se à abordagem apenas dos 

riscos apurados dos acórdãos emitidos pelo TCU. A abrangência dos riscos poderia ser maior haja 

vista a possibilidade de existência de diversos outros fatores de risco que podem influenciar na 

eficácia do processo de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica. A título de exemplo, 

poderiam ser fatores de risco a mudança de sistema eletrônico adotado para processamento de 

pagamento de pessoal como atualmente existem a implantação recente do SIGPES e do SIGEPE, 

a substituição de servidores e militares de conhecimento técnico aprofundado em pagamento de 

pessoal seja em decorrência de transferência ex officio, ou transferência para a reserva remunerada 

ou aposentadoria, a mudança de estrutura organizacional também é um possível fator de risco 

como atualmente é vivenciado  no Comando da Aeronáutica com a reformulação dos setores 

administrativo sob a chefia de novas organizações militares que estão sendo criadas, chamadas de 

Grupamentos de Apoio, o rodízio nas funções, mudança de chefia ou de procedimentos executivos 

e de controles rotineiros, etc. 

Outro fator limitador foi o recorte temporal dos últimos dez anos para avaliação dos 

riscos no processo de pagamento de pessoal. Considerando a constante mudança e aprimoramento 

dos sistemas de pagamento de pessoal militar e civil neste período, nem todos os riscos 

encontrados nos Acórdãos do TCU refletem mais a realidade dos atuais sistemas adotados pelo 

Comando da Aeronáutica.  

Como futuras pesquisas, sugere-se a ampliação da avaliação do risco e da eficácia do 

processo de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica, tomando-se como base outros 

fatores além dos motivos que geraram a emissão de acórdãos do TCU nos últimos dez anos.  

A avaliação da eficiência e da efetividade do processo de pagamento de pessoal 

também complementaria o estudo com a finalidade de ampliar a avaliação do sistema de controle 

interno sob a ótica da nova gestão pública.  
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Por fim, sugere-se a pesquisa quanto à avaliação da eficácia organizacional do 

Comando da Aeronáutica como um todo, de acordo com as quatro dimensões definidas por Quin e 

Rohrbaugh (1981 e 1983), quais sejam: a dimensão das relações humanas, a dimensão do sistema 

aberto, a dimensão dos objetivos racionais e a dimensão dos processos internos. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS SUJEITOS DE 

PESQUISA 

OBS: Caro Representante da SDPP, da DIRAP e da SDIP, a presente entrevista foi elaborada 

com o intuito de pesquisar os aspectos essenciais ao aprimoramento do processo de cotejamento 

de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica, com base na pesquisa dos riscos apurados 

dos acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em nome do Comando da 

Aeronáutica nos últimos dez anos. Com a finalidade também de elaboração de dissertação de 

mestrado profissional em gestão pública da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a ser 

concluída em 2016, solicito a gentileza de responder as perguntas abaixo discriminadas. 

 

1 – Quais os sistemas informatizados adotados no Comando da Aeronáutica para pagamento de 

pessoal militar e pessoal civil no período de 2006 a 2015? Como se deu a evolução e 

funcionamento de cada sistema utilizado? 

 

2- Após análise dos acórdãos emitidos pelo TCU nos últimos dez anos, apuraram-se os riscos no 

sistema de pagamento de pessoal civil e militar do Comando da Aeronáutica constantes no quadro 

anexo. Diante disto, a DIRAP, a SDPP e a SDIP atualmente adotam alguma ferramenta de 

controle que minimize ou elimine a possibilidade de ocorrência destes mesmos problemas na folha 

de pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica? Como funciona esta ferramenta? 

 

3- Como é realizada a conferência dos seguintes direitos remuneratórios processados na folha de 

pagamento de pessoal do Comando da Aeronáutica: ajuda de custo, compensação pecuniária, 

indenização a anistiados políticos, cruzamento de dados bancários com CPF do favorecido na 

folha de pagamento de pessoal militar e civil, cruzamento dos CPF’s dos falecidos no Sistema de 

pagamento de Pessoal do Comando da Aeronáutica com o Sistema de Óbitos, implantação/ajuste 

de pensão militar, implantação/ajuste de pensão civil ? 

 

4- Quais os riscos que, além dos listados no quadro anexo, na sua ótica, afetam a eficácia do 

pagamento de pessoal militar e civil do Comando da Aeronáutica contra riscos de fraudes e erros? 

 

5- Quais as dificuldades encontradas pela SDPP, SDIP e DIRAP na realização dos trabalhos afetos 

à folha de pagamento de pessoal? Quais as providências adotadas para solução dos problemas 

enfrentados? 

 

6- Qual a quantidade média mensal de matéria financeira lançada nos sistemas de pagamento de 

pessoal do Comando da Aeronáutica e qual a média anual de habilitação de pensões civis e 

militares? Qual o quantitativo de efetivo pago e o custo? Como é realizado este processo de 

conferência e de emissão de títulos de pensão? 

 

7- Que sugestões V.Sa. poderia dar para melhoria do processo de pagamento de pessoal do 

Comando da Aeronáutica? 
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APÊNDICE B- RESUMO DOS ACÓRDÃOS DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL NOS ÚLTIMOS DEZ 

ANOS  

TÍTULO   LINK DO 

DOCUMENTO 

OM MOTIVO RESUMIDO 

ACÓRDÃO 

9818/2015 ATA 38 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20151105/

AC_9818_38_15_2.doc 

DIRAP INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE 

DOS BENEFÍCIOS NA PENSÃO 

CIVIL COM A REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO DO FALECIDO. 

ACÓRDÃO 

9400/2015 ATA 36 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20151028/

AC_9400_36_15_2.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

9400/2015 ATA 36 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20151028/

AC_9400_36_15_2.doc 

DIRAP HABILITAÇÃO ILEGAL DE 

PENSÃO À CONCUBINA 

ACÓRDÃO 

5788/2015 ATA 34 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20151001/

AC_5788_34_15_1.doc 

DIRAP PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADI

CIONAL INDEVIDO 

ACÓRDÃO 

6411/2015 ATA 30 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20150903/

AC_6411_30_15_2.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3743/2015 ATA 20 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20150709/

AC_3743_20_15_1.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

2827/2015 ATA 16 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20150603/

AC_2827_16_15_2.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

2419/2015 ATA 14 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20150520/

AC_2419_14_15_2.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 
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ACÓRDÃO 

4530/2014 ATA 31 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20140904/

AC_4530_31_14_2.doc 

DIRAP ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 

2284/2014 ATA 17 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20140529/

AC_2284_17_14_1.doc 

DIRAP NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR 

DE PENSÃO CIVIL PREVISTA NO 

INCISO I DO ART. 2º DA LEI 

10.887/2004 E EC 41/2003 

ACÓRDÃO 

0287/2014 ATA 04 

- PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20140213/

AC_0287_04_14_P.doc 

DIRAP APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, SEM 

COMPROVAÇÃO 

ACÓRDÃO 

0138/2014 ATA 01 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20140130/

AC_0138_01_14_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

INVÁLIDO, SEM COMPROVAÇÃO 

ACÓRDÃO 

4068/2013 ATA 24 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20130718/

AC_4068_24_13_2.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

INVÁLIDO, SEM COMPROVAÇÃO 

ACÓRDÃO 

1855/2013 ATA 09 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20130412/

AC_1855_09_13_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

1369/2013 ATA 07 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20130320/

AC_1369_07_13_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL À PESSOA 

DESIGNADA 

ACÓRDÃO 

0989/2013 ATA 05 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20130307/

AC_0989_05_13_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

6511/2012 ATA 38 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20121029/

AC_6511_38_12_1.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

6510/2012 ATA 38 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20121029/

AC_6510_38_12_1.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 
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ACÓRDÃO 

4206/2012 ATA 24 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120719/

AC_4206_24_12_1.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

3876/2012 ATA 22 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120709/

AC_3876_22_12_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

3623/2012 ATA 21 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120629/

AC_3623_21_12_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

3440/2012 ATA 20 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120622/

AC_3440_20_12_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

3439/2012 ATA 20 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120622/

AC_3439_20_12_1.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3071/2012 ATA 18 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120611/

AC_3071_18_12_1.doc 

DIRAP HABILITAÇÃO ILEGAL DE 

PENSÃO À CONCUBINA 

ACÓRDÃO 

2996/2012 ATA 17 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120604/

AC_2996_17_12_1.doc 

DIRAP INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE 

DOS BENEFÍCIOS NA PENSÃO 

CIVIL COM A REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO DO FALECIDO. 

ACÓRDÃO 

2784/2012 ATA 15 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120611/

AC_2784_15_12_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

0411/2012 ATA 02 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20120206/

AC_0411_02_12_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 

ACÓRDÃO 

2412/2011 ATA 12 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20110429/

AC_2412_12_11_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 
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ACÓRDÃO 

2224/2011 ATA 11 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20110420/

AC_2224_11_11_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

2084/2011 ATA 10 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20110412/

AC_2084_10_11_1.doc 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

1609/2011 ATA 07 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20110321/

AC_1609_07_11_1.doc 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

1153/2011 ATA 05 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20110302\

AC_1153_05_11_2.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

0969/2011 ATA 04 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc/Acord/20110321/

AC_0969_04_11_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

0343/2011 ATA 01 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20110204\

AC_0343_01_11_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

7481/2010 ATA 42 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101215\

AC_7481_42_10_2.doc 

MD REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

7482/2010 ATA 42 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101215\

AC_7482_42_10_2.doc 

MD REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

6725/2010 ATA 36 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101025\

AC_6725_36_10_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 

ACÓRDÃO 

6724/2010 ATA 36 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101025\

AC_6724_36_10_1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 
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ACÓRDÃO 

6722/2010 ATA 36 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101025\

AC_6722_36_10_1.doc 

DIRAP PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADI

CIONAL INDEVIDO 

ACÓRDÃO 

5687/2010 ATA 34 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101005\

AC_5687_34_10_2.doc 

DIRAP NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR 

DE PENSÃO CIVIL PREVISTA NO 

INCISO I DO ART. 2º DA LEI 

10.887/2004 E EC 41/2003 

ACÓRDÃO 

2661/2010 ATA 17 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20100604\

AC_2661_17_10_2.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

INVÁLIDO, SEM COMPROVAÇÃO 

ACÓRDÃO 

2049/2010 ATA 14 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20100514\

AC_2049_14_10_2.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

1714/2010 ATA 12 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20100426\

AC_1714_12_10_2.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

6360/2009 ATA 42 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20091126\

027-821-2008-9-MIN-BZ.rtf 

DIRAP REAJUSTES PAGOS 

INDEVIDAMENTE 

ACÓRDÃO 

6238/2009 ATA 39 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20091106\

029-085-2007-3-AUD-WDO.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

5862/2009 ATA 37 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20091022\

009-785-2009-0-AUD-MBC.rtf 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

5861/2009 ATA 37 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20091022\

009-518-2009-7-AUD-MBC.rtf 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 
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ACÓRDÃO 

4751/2009 ATA 31 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090914\

022-759-2008-8-MIN-BZ.rtf 

DIRAP INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE 

DOS BENEFÍCIOS NA PENSÃO 

CIVIL COM A REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO DO FALECIDO. 

ACÓRDÃO 

4754/2009 ATA 31 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090914\

030-208-2008-6-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

4754/2009 ATA 31 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090914\

030-208-2008-6-MIN-BZ.rtf 

DIRAP INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE 

DOS BENEFÍCIOS NA PENSÃO 

CIVIL COM A REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO DO FALECIDO. 

ACÓRDÃO 

4283/2009 ATA 28 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090821\

012-545-2008-8-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3689/2009 ATA 22 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090708\

031-262-2008-5-MIN-BZ.rtf 

DIRAP INOBSERVÂNCIA DA PARIDADE 

DOS BENEFÍCIOS NA PENSÃO 

CIVIL COM A REMUNERAÇÃO DO 

CARGO EFETIVO DO FALECIDO. 

ACÓRDÃO 

3681/2009 ATA 22 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090708\

010-070-2008-4-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3317/2009 ATA 20 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090624\

010-956-2008-4-MIN-BZ.rtf 

GIA-SJ AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

3144/2009 ATA 19 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090617\

024-403-2006-9-MIN-RC.rtf 

CTA AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

2321/2009 ATA 14 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090513\

002-194-2009-5-AUD-MBC.rtf 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 
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ACÓRDÃO 

2118/2009 ATA 13 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090507\

029-045-2008-6-AUD-MBC.rtf 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

0672/2009 ATA 13 

- PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090414\

017-050-2005-9-MIN-AC.rtf 

COMAER ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 

1511/2009 ATA 09 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090403\

021-510-2007-3-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

1071/2009 ATA 07 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090324\

009-448-2007-4-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

0289/2009 ATA 08 

- PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090305\

004-138-2008-7-MIN-BZ.rtf 

MPU APOSENTADORIA EM 

DESACORDO COM REGIME 

PREVIDENCIÁRIO 

ACÓRDÃO 

0205/2009 ATA 02 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20090205\

010-071-2008-1-MIN-BZ.rtf 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

4055/2008 ATA 36 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20081010\

000-317-2007-1.doc 

DIRAP PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADI

CIONAL INDEVIDO 

ACÓRDÃO 

4056/2008 ATA 36 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20081010\

001-959-2008-7.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

4059/2008 ATA 36 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20081010\

010-602-2008-7.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3273/2008 ATA 32 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20080912\

029-910-2007-1-BZ.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A FILHO 

MAIOR OCUPANTE DE CARGO 

PÚBLICO 
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ACÓRDÃO 

0534/2008 ATA 06 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20080313\

004-936-2007-8-BZ.doc 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

0089/2008 ATA 02 

- PLENÁRIO 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20080131\

TC-005-577-2005-7.doc 

DIRAP ACÚMULO ILEGAL DE 

PROVENTOS/PENSÕES OU 

CARGOS PÚBLICOS 

ACÓRDÃO 

2019/2007 ATA 22 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20070711\

TC-013-559-2006-1.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

1899/2007 ATA 20 

- PRIMEIRA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20070627\

TC-013-558-2006-4.doc 

DIRAP PENSÃO CIVIL ILEGAL A MENOR 

SOB GUARDA 

ACÓRDÃO 

1111/2007 ATA 15 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20070515\

TC-001-205-2007-0.doc 

DIRAP NÃO PAGAMENTO 

PROPORCIONAL DAS 

GRATIFICAÇÕES DA PENSÃO 

CIVIL 

ACÓRDÃO 

3146/2006 ATA 40 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20061031\

TC-015-146-2000-1.doc 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

2437/2006 ATA 31 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20060905\

TC-015-088-2000-6.doc 

DIRAP AVERBAÇÃO ILEGAL DE TEMPO 

DE SERVIÇO  

ACÓRDÃO 

2094/2006 ATA 27 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20060802\

TC-001-093-2006-3.doc 

DIRAP PAGAMENTO DE 

GRATIFICAÇÃO/VANTAGEM/ADI

CIONAL INDEVIDO 

ACÓRDÃO 

7024/2010 ATA 40 

- SEGUNDA 

CÂMARA 

http://www.tcu.gov.br/Consultas/J

uris/Docs/judoc\Acord\20101216\

AC_7024_40_10_2.doc 

COMAR IV DESVIO DE RECURSOS DE 

PENSIONISTAS FALECIDOS 

Fonte: TCU (2006 a 2015) 

 

 


