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Não é de hoje que a Auditoria Interna no Brasil enfrenta obstáculos para se firmar como 
uma atividade autônoma, independente e objetiva. 

Mesmo com todo um arcabouço normativo internacional próprio, reforçado pela 
existência de organismos internacionais como o INTOSAI, órgão auxiliar da Organização 

das Nações Unidas que orienta a atuação das Entidades de Fiscalização Superiores dos 
países membros – os TCU’s dos países que integram a ONU - e do qual, o nosso Tribunal 

de Contas da União atualmente é o órgão que preside o Comitê responsável pela 



elaboração das normas técnicas para todas as EFS, o Brasil ainda é um dos países que se 

mostra mais resistente à absorver e internalizar a importância de suas organizações 

públicas possuírem Unidades de Auditoria Interna fortes, autônomas e independentes. 

Talvez a resistência tenha origem na compreensão jurídica da natureza dos normativos 

que regulamentam a atividade, que não nascem de “Leis” ou “Tratados Internacionais”, 

e em sendo assim, a comunidade jurídica não atribui a esses marcos normativos “força 
de lei”, no jargão da área. 

Mesmo com inúmeros Acórdãos e Decisões Normativas do nosso TCU – as mais antigas 

remontam à década de 1990 – firmando conceitos, orientando e mais recentemente 

recomendando a adoção de parâmetros internacionais como a estrutura normativa IPPF 
(International Professional Practices Framework) do IIA – Instituto de Auditores Internos 

(entidade responsável pela edição das normas profissionais específicas para auditores 

internos e de aplicação internacional), ainda não conseguimos sensibilizar e disseminar, 

junto aos gestores do Setor Público, a acatar e dar efetiva aplicação desse universo 
normativo em todos os Poderes e esferas da Administração Pública do país. 

 

A resistência à absorção das normas internacionais de auditoria interna 

gera um “cabo de guerra” entre juristas e auditores, cujo resultado pode 

levar a organização a uma situação de risco desnecessária. 

Interessante notar que, dentre os três Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário; é 

neste último que ainda se verificam as maiores barreiras para a absorção da natureza 
impositiva dessas normas que não são compreendidas como “Leis”, strictu sensu. 

Muito embora já tenhamos alguns Tribunais expoentes (tanto na esfera federal quanto 

na estadual) e fonte de referência por reconhecerem suas unidades de auditoria como 

unidades autônomas e corretamente posicionadas na estrutura organizacional - 
vinculadas à mais alta autoridade dos órgãos, preferencialmente um colegiado ou 

conselho -, esse avanço ainda se verifica em um número muito restrito de órgãos do 
Poder Judiciário, e não raro, sob permanente ameaça de retrocesso, dada à falta de 

continuidade das gestões que se sucedem nos Tribunais (cujos gestores possuem 
mandatos de no máximo 2 anos, não renováveis). 



Colabora para a dificuldade cultural em absorver esses conceitos tão “alheios ao 

universo jurídico” o fato dos Magistrados e/ou Desembargadores não serem preparados 

para exercerem a GESTÃO de Cartórios, Fóruns e Tribunais, pois passaram a vida sendo 
preparados para Julgar e não para Administrar. 

Padecem assim, os gestores maiores do Poder Judiciário, de maturidade e preparo em 

questões imprescindíveis à estabilidade da gestão pública, com destaque para a 

ausência de conhecimento e absorção de conceitos e práticas de Governança 

Corporativa. Uma condição deveras comprometedora da responsabilidade desses 

cidadãos que ainda carregam a responsabilidade de julgar a ação de outros gestores, 

sem conhecer a vivência e práticas próprias dessa condição, além das Leis que regulam, 
de forma geral e pouco técnica, a Administração Pública. 

Um exemplo desse desconhecimento foi a terceira e mais recente tentativa de se 

colocar o Ministério da Transparência e a CGU subordinados a outro Ministério, 

comparando-se o trabalho destes ao da Polícia Federal, cuja autonomia de atuação 

investigativa perece, se não apresentada Denúncia pelo Ministério Público ou o 
Judiciário não a receba. O Trabalho da CGU não é “policial”, e sua atuação investigativa 

se realiza por meio de Auditorias, registrando e alertando para correções e falhas das 

ações da Administração, prevenindo e melhorando os processos internos, reduzindo 
riscos e apontando caminhos que evitem os desvios. Se houver ingerência externa sobre 

o trabalho de auditoria - independentemente de este identificar ou não responsáveis - 

as falhas, desvios e riscos permanecerão, e os prejuízos para a Administração e a 
sociedade se perpetuarão no tempo. 

Todo esse cenário é ainda agravado pelo fato de que a legislação pátria que regula a 

Administração Pública, a começar de nossa Constituição Federal, ser fecunda em 

equívocos conceituais e até terminológicos, que só pioram os conflitos de interpretação 
jurídica e sua consequente aplicação. 

Malgrado o salto evolutivo que a CF/1988 trouxe para todo o Estado Brasileiro, o 

legislador constituinte ao abordar o Sistema de Controle Interno - capitaneado pelo 

controle externo exercido pelos Tribunais de Contas - cometeu o equívoco ao também 

nominar “controle interno” as unidades auxiliares do controle externo, inseridas nas 
estruturas orgânicas dos organismos submetidos à fiscalização externa.  

 



A confusão conceitual ainda se perpetua, na dificuldade de “renominar” as 

unidades de ”controle interno” para unidades de Auditoria Interna. 

 Verifica-se portanto que a dificuldade vem da “raiz”, e se desdobra em todos os 

normativos derivados, exigindo um esforço hercúleo dos dirigentes das unidades de 

auditoria interna, amparados em fontes outras – jurisprudência, normas técnicas 

internacionais, doutrina, benchmarking e muito diálogo – para alcançar a compreensão 
de seus gestores ao ponto destes absorverem a mudança de paradigma, e aplicarem nas 

organizações que presidem os novos parâmetros normativos e estruturais para suas 
unidades de auditoria interna. 

 

O desgaste está em, a cada mudança de gestão, ter-se que “começar do 

zero” a “doutrinação” dos novos gestores para, no mínimo, manter as 

conquistas alcançadas em gestões anteriores. 

Perante o cenário atual, em que a sociedade e o próprio Estado se deixaram corroer pela 

corrupção e pelo desvio das diretrizes originais ditadas pela Constituição Federal e as 

normas posteriores à sua edição, mesmo considerando que essa estrutura legal tenha 

alcançado a condição de “balzaquiana”, é possível manter o valor do conteúdo inovador 
que detém por meio de mecanismos que a revigorem, tais como a introdução de 

princípios ativos e a prática da Governança Corporativa, que tem no CONTROLE um de 

seus Pilares Fundamentais, e que deve ser exercido, de forma autônoma, independente 

e objetiva, pelas Unidades de Auditoria Interna dos organismos da Administração 
Pública, em todas as esferas dos três Poderes. 


