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1. INTRODUÇÃO   

 

O tema envolve o constante anseio social de lisura dos atos da 

administração pública, voltado a gerir quantitativa e qualitativamente o que envolve 

patrimônio público, evitando irregularidades que possam transgredir os princípios 

constitucionais, pautados para uma gestão pública transparente e segura. Entrando 

neste viés, o órgão de controle interno como guardião primário, fazendo o controle 

preventivo dentro da gestão administrativa, aprovando, corrigindo ou reprimindo 

esses atos. 

O controle interno na administração pública, encontra sua obrigatoriedade 

legal na Constituição Federal como também na Lei de Responsabilidade Fiscal, 

abrangendo como foco central de suas atribuições, a constante busca pela 

probidade administrativa, procurando a retidão dos atos da administração pública. 

Considerando que, sua instituição, vêm muito antes, ao exemplo da Lei nº 4.320/64, 

o Decreto nº 200/67 dentre outros.  

Caracterizado como empecilho para muitos gestores, os quais 

consideram uma barreira para execução da sua gestão, o controle interno da 

administração pública possui características necessárias como ferramenta de 

gestão, com intuito de evitar sanções até mesmo de cunho penal para o próprio 

agente, seja ele, ativo ou passivo, doloso ou culposo, mas na ocorrência de dano, 

será este enquadrado nas sanções legais. 

Verifica-se a grande importância do controle interno na administração 

pública, como forma de redução ou até mesmo eliminação dos atos ímprobos. Neste 

trabalho busca-se o que seria necessário para a aplicabilidade efetiva de suas 

funções no âmbito administrativo. O diferencial de um sistema de controle interno, 

pautado na cultura político administrativa, frente a barreira a ser superada, para uma 

cultura técnico administrativa.  

O aspecto principal deste trabalho é visualizar a necessidade de um 

órgão administrativo pautado a conduzir ação fiscalizadora de apoio à própria 

administração. Sendo um trabalho realizado de forma contínua e permanente, 
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garantido pela capacitação e atualização técnica dos integrantes, ao propósito de 

atender princípios eliminando vícios. 
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CAPÍTULO I - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

  Administração Pública é definida de forma objetiva, na presença de 

atividades e ações aplicadas pelo poder público, na conquista da perspectiva de 

uma coletividade, e no caráter subjetivo estarão presentes toda uma estrutura 

organizacional, exercendo a função administrativa, guiados por princípios legais. 

Como expõe Moraes: 

A administração pública pode ser definida objetivamente como a 
atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve para a 
consecução dos interesses coletivos e subjetivamente como o 
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei atribui o 
exercício da função administrativa do Estado (MORAES, 2014, p. 
340). 

 

Ainda em conclusão, (Moraes apud TAVARES, 1992, p. 21) 

complementa que administração pública é “o conjunto das pessoas colectivas 

públicas, seus órgãos e serviços que desenvolvem a actividade ou função 

administrativa.” 

Em complementação ao conceito de administração pública, Gasparini 

(2012), contempla que “a atividade administrativa é a gestão, nos termos da lei e da 

moralidade administrativa, de bens, interesses e serviços públicos visando o bem 

comum”. Sendo desta forma, atividades taxadas à lei, objetivando direitos e 

obrigações por seus diversos atos, ficando estes sujeitos à apreciação futura em 

caso lesivo. Tornar-se-á evitável pela atuação preventiva do sistema de controle 

interno da própria administração.  

 

1.1 Histórico Progressivo no Controle dos Atos Administrativos 

A administração pública no Brasil, nem sempre existiu como forma 

autônoma, pois não possuíamos um Estado independente e sim submisso às 

legislações portuguesas, surgindo no Estado Nacional, precedido pela 

independência em 1822, um País que ainda regido pela monarquia, não provoca 

grandes mudanças estruturais significativas pela separação política de Portugal, 
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continuou a ser monárquico, agrário, e escravocrata, como nos retrata Di Pietro 

(2014), “No Brasil-Colônia, aplicavam-se as leis portuguesas, especialmente as 

ordenações do Reino.” 

Outorgada a Constituição de 1824, sequenciando para uma nação 

emergente, passa após abolição da escravatura em 1.888, culminando em 1.899 a 

Proclamação da República, constituindo um Brasil de maior concentração na 

economia agrícola para exportação, com significativa mudança na administração 

pública, embora continuando a ser patrimonialista. Aspecto este, demonstrado por 

Costin;  

A proclamação da República trouxe modificações à máquina 
administrativa, embora tenha preservado o mesmo modelo de 
administração patrimonialista, marcada pela troca de cargos e 
favores e lealdade política. (COSTIN, 2010, p.47) 

 

Neste mesmo eixo, Costin, correlaciona a expansão do comércio e a 

industrialização, devido ao fim do tráfico negreiro. 

Na exposição de Oliveira (2014), já com a estrutura de Constituição 

Federal, em 1891, criando o Federalismo no Brasil, passam a existir os Estados 

brasileiros, consequentemente os governadores, período dominado pela política do 

“café com leite”, mas pela chegada da era Vargas depois da crise de 1929, surge 

uma visão de desenvolvimento estrutural, representando a virada do Brasil agrário 

para um Brasil industrial, e por consequência, passa-se da estrutura patrimonialista 

para a ditadura Vargas em 1937. 

Passando para uma estrutura mais complexa de atuação, a 

administração pública no Brasil, passa a vigorar um Estado burocrático, criando-se o 

DASP, Departamento Administrativo do Serviço Público, um órgão previsto pela 

Constituição de 1.937, subordinado à presidência da república com objetivo de 

aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e racionalizar o serviço 

público no país, expressa Oliveira: 

 

Em meados da década de 1930 ocorreu a criação do DASP – 
Departamento Administrativo do Serviço Público, baseado no modelo 
burocrático de Max Weber. O Estado se tornou forte interventor na 
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economia, chegando a criar “estruturas paralelas” para dar maior 
agilidade aos trabalhos das instituições públicas, mas os trabalhos 
continuaram lentos e a burocracia aumentou! (OLIVEIRA, 2014, p. 
07). 

 

Costin, (2010), demonstra este departamento, que do ponto de vista 

administrativo, foi uma evolução no sentido de rigidez e controle dos gastos 

públicos, seja pelas novas formas de aquisição, admissão e outros atos agregados 

ao comportamento de impessoalidade, praticados anteriormente, aviltando-se pela 

Constituição de 1.934.  

Passando ao período da Republica Populista, criando as Empresas 

públicas, no governo JK, período como meio de avançar fora dos controles do 

DASP, chamada de administração indireta em detrimento da administração direta, 

governo este que não se preocupou com a moralização da máquina pública, visível 

neste período, políticas de clientelismo e patrimonialistas, tanto que temos o 

fenômeno de desenvolvimento,  dos ditos 50 anos em cinco, se deu a partir de carta 

branca aos seus dirigentes, os quais estavam dispensados de seguir as regras 

rígidas, contratando quem quiser, pagando quanto quiser, aquisições sem licitar e 

tantos outros atos que burlasse tal rigidez, situação relatada por Oliveira (2014). 

Com o Decreto Lei 200/67, constituindo um marco na busca de superar 

a rigidez da burocracia, também é considerado como o primeiro contato da 

administração pública brasileira com o gerencialismo, o qual dirimiu soluções da 

centralização excessiva da administração nos órgãos de governo, instituindo 

princípios de planejamento, coordenação, descentralização, delegação de 

competência e controle, como menciona Costin: 

 

No que se refere à Descentralização, o Decreto-lei estabelecia que a 
execução das atividades da Administração Federal deveria ser 
amplamente descentralizada. {...} Foram criados também sistemas 
para coordenar as atividades administrativas desenvolvidas pelos 
órgãos federais nas áreas de pessoal, orçamento, estatística, 
administração financeira, contabilidade e auditoria e serviços gerais 
(COSTIN, 2010, p. 60). 
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Relata Costin, que cada sistema, possuirá um órgão central com 

responsabilidade de elaboração de normas técnicas, mantendo orientação, 

supervisão e fiscalização. 

Neste prisma transacional em alternâncias Constitucionais, com a 

promulgação da Constituição de 1.988, fica distinta a redemocratização, 

fortalecendo o contato pessoal diante da sociedade e seus anceios frente aos atos 

da administração pública, podendo ser fortemente contestada em sua capacidade 

prestacional, conforme ilustra Costin: 

A Constituição de 1.988 consagrou o retorno à democracia, 
assegurou direitos sociais importantes, mas claramente dissociados 
da capacidade que o Estado tinha no momento de fazê-lo (COSTIN, 
2010, p. 64). 

 

Dentre os elementos distintos à priori, estão focados os direitos sociais 

como primordiais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdencia social, a proteção à maternidade, a infância, a assistência aos 

desamparados, incluindo a estes a moradia, conforme enunciado de Costin (2010). 

Na atualidade histórica do acompanhamento, frente às mudanças 

estratégicas da atuação da administração pública frente sua demanda gerencial se 

consagra com a reforma da Gestão Pública de 1.995, quando presidente Fernando 

Henrique Cardoso expressou tal intenção colocando em prática medidas que vão ao 

encontro das práticas administrativas, e que por sua vez, ainda não condiz para um 

resultado satisfatório, mas que se torna progressivo e continuo dentro das práticas 

gerenciais da administração pública, menciona Costin em apêndice de Luiz Carlos 

Bresser-Pereira: 

{...}.Hoje, quando no Brasil se pensa em reforma administrativa, 
quando se busca tornar o aparelho do Estado mais eficiente, mais 
capaz de prestar ou financiar serviços sociais, culturais e científicos, 
pensa-se em reforma gerencial ou da gestão pública.{...}Desde 1995, 
a Reforma Gerencial fez importantes avanços, mas naturalmente não 
transformou do dia para a noite a organização do Estado brasileiro; 
uma reforma desse tipo demora de 30 a 40 anos para poder ser 
julgada relativamente completa ( COSTIN apod BRESSER, 2010, p. 
74-75). 
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Decorrido as três formas históricas de administração pública, a 

patrimonialista, a burocrática e a gerencial, consoante seu período de aplicabilidade, 

encontramos uma constante transformação em sua dinâmica de estruturação, e que 

cada vez mais pressupõe um viés de controle na busca de resultados, como é 

relatado por Costin: 

 

Com essa convergência de fatores, surge o que Bresser chama de 
administração gerencial, também chamada de Nova Gestão Pública. 
Esse modelo vem do que pode ser chamado de reformas de 
segunda geração, por incluir não apenas medidas de contenção 
fiscal, mas, sobretudo, o fortalecimento do gerenciamento público, de 
instituições de controle e imputação de resultados e estruturas mais 
flexíveis em que o cidadão pode se perceber e ter voz, como usuário 
de serviços públicos e contribuinte (COSTIN, 2010, p. 33). 

 

Observa-se a busca pelo atendimento aos apelos sociais, e de forma 

eficiente, não bastando apenas realizar de forma material, mas também, pela 

participação com a transparência necessária e comprometimento administativo.   

 

1.2 Princípios Norteadores da Administração Pública 

 

Para Meirelles, (2014), na atualidade administrativa, decorrente aos 

ditames constitucionais, principalmente, arguido pela Constituição de 1988, 

prevalece a própria natureza do que vem ser a administração pública, defendendo, 

conservando, aprimorando e fazendo para e pelo interesse da comunidade, 

assumindo o administrador, papel do dever do cumprimento legal, com finalidade 

resumida a um único objetivo, que é o bem comum da coletividade. 

O exercício administrativo consistirá de regramento legal, basilado na 

Constituição Fedreral 1988, mencionando os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, como tamém pela Lei nº 

9.784/99, concernente ao Processo Administrativo Federal, a qual referencia aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 

moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 
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eficiência, além de atrelar à legislação esparsa, ao exemplo da Lei nº 8.666/93, lei 

de licitações e contratos, como também a Lei nº 8.987/95, sobre a concessão e 

permissão de serviço público, é o que menciona Di Pietro (2014). 

Em relação aos princípios gerais da administração pública contida na 

Constituição Federal de 1988, podemos relatar o conceito cada qual, em resumido 

entendimento disposto por Carvalho Filho; 

Legalidade – Toda e qualquer atividade administativa deve ser 
autorizada por lei. Não sendo, a atividade é ilicita. 

Impessoalidade – Igualdade de tratamento que a Administração deve 
dispensar aos administradores que se encontrem em idêntica 
situação jurídica. Faceta dos princípios da isonomia e da finalidade. 

Moralidade – Impõe que o administrador público não dispense os 
preceitos éticos que devem estar presentes em sua conuta. 

Publicidade – Indica que os atos da Administração devem merecer a 
mais ampla divulgação possível entre os administrados. 

Eficiência – Busca pela produtividade e pela economicidade; 
exigência da redução dos desperdicios de dinheiro público, da 
prestação de serviços com perfeição e rendimento funcional. 
(CARVALHO FILHO, 2015, p. 19-33). 

 

Busca-se a partir das diretrizes formuladas no direito administrativo, 

uma regularidade de ações, íntegras às qualificações atribuidas para ação incisiva 

da administração pública, onde o agente investido estará condicionado no dever de 

respeitar tais princípios, pois, o mesmo direito, disponibiliza meios preventivos e 

repressivos para atitudes voltadas para atos de improbidade da administração 

pública, vinculando-os a um sistema de controle, como posiciona Oliveira:  

O sistema de controle na administração pública pode ser exercido de 
maneira interna ou externa. O contole interno quando é realizado 
pelo próprio órgão que está sendo controlado,{...}.O controle externo 
é exercido por instituições externas através de procedimentos 
específicos e deve auxiliar, se possível, a execução dos controles 
internos. (OLIVEIRA, 2014, p. 271). 
 

As explicitações detalhadas, frente a legislação pertinente ao controle 

dos atos da administração pública, são apresentadas no capítulo subsequente, 

juntamente com as especificidades de controle perante os princípios que a regem.  
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CAPÍTULO II - PERTINÊNCIA  LEGAL  DO  SISTEMA  DE  CONTROLE 

                          INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA  

 

Das prerrogativas iniciais, no tocante à funcionalidade de um controle 

dos atos de gestão administrativa, como relevante marca da trajetória evolutiva, para 

se chegar ao controle interno nas administrações públicas no Brasil, precisamos 

entender um processo gradual e de constante transformação.  

Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, em sua obra Administração 

Pública – Foco na Otimização do Modelo Administrativo, de 2014, nos traz uma 

importância de alerta, sob o enfoque ao nível do descontentamento de aglomerados 

urbanos, surgindo os primeiros movimentos sociais, entre 1890 e 1930, chamado de 

república dos coronéis. 

Neste mesmo contexto evolutivo, reporta Oliveira, que os anos de 1930 

a 1950, já em esfera burocrática, em que se vê presente a estatização da economia, 

a força popular se torna mais forte em relação as cobranças e exigências dos órgãos 

públicos, quando relacionados à qualidade dos serviços prestados à população. 

Como característica fundamental ao controle administrativo, deu-se pela elevação 

do nível educacional, cobrando com maior intensidade, a responsabilidade para com 

o dinheiro público.  

No período de meados da década de 1960 a meados da década de 
1980 ocorreu o controle do Estado pelo regime militar, em que, mais 
uma vez, o Estado interferiu fortemente nos assuntos da comunidade 
civil, criando instituições direcionadas a atender com melhor ou pior 
qualidade – questões da previdência social, da educação e da 
habitação (OLIVEIRA, 2014, p.8). 

 

Neste período relatado por Oliveira, conduzido pela Constituição 

Federal de 1946, marco inicial para expressão de um sistema de controle interno, 

com objetivo de realmente fiscalizar os recursos públicos, mais focados nos desvios 

e seu gerenciamento quanto a destinação, e não em sua efetividade, fica visível a 

necessidade de se implementar a legislação, concernente ao controle dos atos que 

envolvem o sistema administrativo. Espaço este, com a promulgação da 
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Constituição Federal de 1967, implementando com mais clareza a forma de atuação 

do controle interno na administração. 

  

2.1. Da Iniciativa Legal 

 

A ênfase maior da aplicação de um controle realmente incisivo, é 

reportada pela Lei 4320 de 17 de março de 1964, a qual traz a instituição de normas 

gerais do direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos públicos, 

sendo mencionadas as contas governamentais, que segundo disposições correlatas 

infere à Constituição Federal de 1946 em seu artigo 5º, inciso XV, letra b, vejamos; 

 Art. 5º Compete à União: ... 
        XV - legislar sôbre:  

b) 
 normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência 

social; de defesa e proteção da saúde; e de regime 
penitenciário; (BRASIL, 1946, p.7). 

 

 Nesta premissa, entrou a Lei 4320/64, no intuito de delinear a 

observação do controle exercido pela própria administração através de 

departamento interno, fazer com que o planejamento orçamentário e financeiro, seja 

executado de conformidade. Ainda com maior fortalecimento, após sua alteração 

pelo advento da nova constituição de 1967, expressando claramente a divisória 

entre controle interno e controle externo, o primeiro se valendo de pessoal da própria 

administração, gerando um processamento de verificação continuada em possíveis 

ineficiências de execução orçamentária ou desvios de conduta pelos seus agentes, 

já o segundo, sendo caracterizados pelo legislativo e Tribunais de Contas, é o que 

descreve a Constituição de 1964; 

 

Art. 70. A fiscalização financeira e orçamentária da União será 
exercida pelo Congresso Nacional mediante contrôle externo e pelos 
sistemas de contrôle interno do Poder Executivo, instituídos por lei. 
§ 1º O contrôle externo do Congresso Nacional será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União e compreenderá a apreciação 
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das contas do Presidente da República, o desempenho das funções 
de auditoria financeira e orçamentária, bem como o julgamento das 
contas dos administradores e demais responsáveis por bens e 
valôres públicos. 
§ 2º O Tribunal de Contas da União dará parecer prévio, em 
sessenta dias, sôbre as contas que o Presidente da República 
prestar anualmente; não sendo estas enviadas dentro do prazo, o 
fato será comunicado ao Congresso Nacional, para os fins de direito, 
devendo aquêle Tribunal, em qualquer caso, apresentar minucioso 
relatório do exercício financeiro encerrado. 
§ 3º A auditoria financeira e orçamentária será exercida sôbre as 
contas das unidades administrativas dos três Podêres da União, que, 
para êsse fim, deverão remeter demonstrações contábeis ao Tribunal 
de Contas da União, a que caberá realizar as inspeções necessárias. 
§ 4º O julgamento da regularidade das contas dos administradores e 
demais responsáveis será baseado em levantamento contábeis, 
certificados de auditoria e pronunciamento das autoridades 
administrativas, sem prejuízo das inspeções mencionadas no 
parágrafo anterior. 
§ 5º As normas de fiscalização financeira e orçamentária 
estabelecidas nesta seção aplicar-se-ão às autarquias (BRASIL, 
1967, p. 34). 

   

A atividade do controle interno, ao longo de seu desenvolvimento, e 

dentro do respaldo jurídico, o que tão logo, a Lei 4320/64 já é atingida novamente 

pela Constituição de 1967, reforçando a capacidade analítica, não mais ao ponto 

simplesmente financeiro e orçamentário, mas abrindo um leque para o controle de 

resultados da administração pública brasileira; 

 

Art. 75. O contrôle da execução orçamentária compreenderá: 
I - a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou 
a realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e 
obrigações; 
II - a fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis 
por bens e valores públicos; 
III - o cumprimento do programa de trabalho expresso em têrmos 
monetários e em têrmos de realização de obras e prestação de 
serviços. 

CAPÍTULO II 
Do Contrôle Interno 

 
Art. 76. O Poder Executivo exercerá os três tipos de contrôle a que 
se refere o artigo 75, sem prejuízo das atribuições do Tribunal de 
Contas ou órgão equivalente. 
Art. 77. A verificação da legalidade dos atos de execução 
orçamentária será prévia, concomitante e subseqüente. 
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Art. 78. Além da prestação ou tomada de contas anual, quando 
instituída em lei, ou por fim de gestão, poderá haver, a qualquer 
tempo, levantamento, prestação ou tomada de contas de todos os 
responsáveis por bens ou valores públicos. 
Art. 79. Ao órgão incumbido da elaboração da proposta orçamentária 
ou a outro indicado na legislação, caberá o contrôle estabelecido no 
inciso III do artigo 75 (BRASIL, 1964, p. 19). 
 

 

Visível se torna a importância do controle interno dentro da 

administração, quando se presa a verificação dos atos de execução orçamentária, 

buscando a legalidade, e ainda podendo ser de forma prévia, concomitante e 

subsequente, presente no artigo 77 da Lei 4320/64. Nos traz, contudo, a afirmativa 

necessária para se evitar quaisquer irregularidades perante atos e ações do que 

envolve bens, valores, serviços públicos e até mesmo quando referindo a fidelidade 

de seus agentes. 

 

2.2. Reforma Administrativa Brasileira e o Controle interno 

 

Partindo para uma reforma administrativa, a Constituição Federal de 

1967, trouxe em seu ordenamento jurídico, parâmetros a um novo modelo de 

gestão, incluindo destacadamente no artigo 72, a manutenção de um órgão 

regulador e ao mesmo tempo fiscalizador de sua própria competência; 

Art 72 - O Poder Executivo manterá sistema de controle interno, 
visando a: 
I - criar condições indispensáveis para eficácia do controle externo e 
para assegurar regularidade à realização da receita e da despesa; 
II - acompanhar a execução de programas de trabalho e do 
orçamento; 
III - avaliar os resultados alcançados pelos administradores e verificar 
a execução dos contratos (BRASIL, 1967, p. 32 ). 

 

Segundo Oliveira, 2014, a reforma administrativa de 1967, procurou 

amenizar a grandiosa burocracia presente nos procedimentos administrativos do 

país, como forma tentada de implementar o gerencialismo. 
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Em meados da década de 1960 ocorreu a reforma administrativa de 
1967, procurando acabar – ou amenizar – com a enorme burocracia 
existente no país, principalmente pela descentralização funcional das 
atividades do Estado. (OLIVEIRA, 2014, p.8). 

 

Neste quadro, de uma nova roupagem para o controle dos atos na 

administração pública no Brasil, surge o Decreto Lei nº 200 de 25 de fevereiro de 

1967, implementado pelo Ato Institucional nº 4 de 7 de dezembro de 1966, o qual, 

visa discussão, votação e promulgação do projeto de Constituição de 1967, dando 

outras providências, e dentre elas, seu artigo 9º, possibilitando vigorar o referido 

Decreto. 

 Art. 9º - O Presidente da República, na forma do art. 30 do Ato 
institucional nº 2, de 27 de outubro de 1965, poderá baixar Atos 
Complementares, bem como decretos-leis sobre matéria de 
segurança nacional até 15 de março de 1967.(BRASIL, 1967, p. 2). 

 

Para coerência, expirando os vícios da burocracia, causando muita 

ineficácia na administração direta, iniciado pela descentralização das atividades 

funcionais do Estado, ou seja, na ocorrência de várias delegações de serviços 

públicos ao conjunto das organizações indiretas, aplica-se o Decreto Lei 200/67.  

Surgem, contudo, autarquias, empresas públicas, entidades de 

economia mista, fundações, como também as agências reguladoras e os consórcios 

públicos, situação em que os serviços prestados de forma direta pelo Estado ficou 

muito aquém do almejado, possibilitando grande descontentamento e descrédito na 

administração pública, visto sua prestação deficitária, como se coloca Gasparini 

frente aos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles; 

É encargo de guarda, conservação e aprimoramento dos bens, 
interesses da coletividade, que se desenvolve segundo a lei e a 
moralidade administrativa (GASPARINI, 2012, p. 108).  

Em relação ao controle Administrativo, Di Pietro, (2014), relata como 

sendo uma capacidade intrínseca e necessária, no sentido de fiscalização e ao 

mesmo tempo corretivo de seus próprios atos, ao que, pelo Decreto 200/67, foi 

reconhecido como uma “supervisão ministerial”. 
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2.3. Obrigatoriedade do Controle Interno Perante a Constituição Federal de 1988  

Já considerando um avanço das atividades pertinentes ao controle 

interno na administração pública, veio estabelecer em caráter obrigatório na 

promulgação da Constituição Federal de 1988, referenciando várias atribuições e 

responsabilidades de um sistema de controle interno. Ao exemplo deste relato 

destaca-se o Artigo 74, vejamos; 

 

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. 
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 
conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão 
ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é 
parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou 
ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. (BRASIL, 1988, 
p. 59). 

 

No relato de Matias-Pereira, (2012), não dando certo ao objetivo 

proposto, o Decreto 200/67, este passou por diversas alterações, resistindo até os 

dias atuais, com seus princípios e estratégias basilares de um controle 

administrativo voltado para eficiência de gestão, é o que acontece quando da 

promulgação da nova Constituição de 1988. Busca-se expressamente através do 

sistema de controle interno uma espécie de gestão de resultados, fazendo por 

necessidade a vinculação à transparência destes mesmos atos, os quais, na sua 

inviabilidade, poderão ocorrer ajustes ou mesmo sua interrupção, visto ao poder 

discricionário de intervenção.  
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Descreve ainda, Matias-Pereira, (2012), de forma imprescindível ao 

sistema de controle interno na administração pública, está o artigo 37 da 

Constituição Federal de 1988, este que foi considerado incompleto, visto às novas 

exigências sociais, as quais contribuem como moeda de troca de prestação de 

serviços, os tributos, necessitando que a Emenda Constitucional nº 19 de 1998, ou 

seja, aproximadamente dez anos após, complementasse os princípios 

constitucionais da administração pública, trazendo a eficiência, como forma de 

assegurar o bem comum. 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (BRASIL, 1988, p. 36). 

 

Com uma responsabilidade inerente ao controle interno expressa no 

artigo 70 da Constituição Federal de 1988, agora já alterada, fica nítido aos poderes, 

seja no executivo, legislativo e judiciário, a fiscalização a ser exercida; 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional 
e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 
Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 
controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 
responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária.       (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) (BRASIL, 1988, p. 56). 

 

As alterações já significativas, pós Constituição Federal de 1988, nos 

trouxe a possibilidade de implementar em caráter gerencial, novo dispositivo em 

forma de Lei Complementar, uma mudança frente ao trato com o dinheiro público, a 

qual romperia a cultura político administrativa para uma consagração em resultados, 

metas e transparência. Todo esse aparato, vem como reforço aos princípios 

constitucionais, pela Lei Complementar nº 101/2000; 
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Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, 
fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público; 
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 
V - fiscalização financeira da administração pública direta e 
indireta; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) 
VI - operações de câmbio realizadas por órgãos e entidades da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito 
da União, resguardadas as características e condições operacionais 
plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.(BRASIL, 1988, p. 
79). 

 

 

Pode-se verificar a crescente transformação que envolve o controle 

interno em suas funcionalidades e estrutura fiscalizatória perante a diversidade de 

responsabilidades que recai sob a administração pública.   

 

2.4. A Responsabilização Perante o Erário. 

Com uma nova estrutura administrativa, na busca de resultados que 

atendam a satisfação social, ficou atribuído ao Sistema de Controle Interno, o 

alcance dos indicadores de gestão, visto a execução de metas fiscais e os limites 

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF- nº 101/2000, sem dizer da 

predisposição em punir o agente público quando do descumprimento da legislação 

assinalada. 

 A Lei reforça os princípios da Federação. Governantes de Estados e 
Municípios não terão que prestar contas de seus atos ao governo 
federal mas ao seu respectivo legislativo, ou seja, à comunidade que 
os elegeu. Tudo isso será feito de forma simplificada para que a 
sociedade possa exercer o seu direito de fiscalização. Os 
governantes serão julgados pelos eleitores, pelo mercado, e se 
descumprirem as regras, serão punidos (MARCRUZ; MARCRUZ,  
Carlos; CASTRO, 2001, p. 7). 

 

Nesta linha de pensamento, dos autores acima citados, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, atingiu o próprio cidadão enquanto contribuinte e fiscal 
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dessas ações de irresponsabilidade. O mau gerenciamento financeiro lhe custará, 

ao ponto de pagar a conta frente às barbáries inconsequentes dessa forma 

desidiosa de conduta, não mais aceitando irresponsabilidades com o erário público, 

em que o agente público passa a gastar mais do que arrecada, e ao mesmo tempo, 

quando gasta mal. Torna-se a LRF o polo de controle das despesas públicas, frente 

a prestação de contas e a transparência, ressalta José Malta da Silva. 

Estará o Sistema de Controle Interno, integrado aos princípios 

constitucionais, viabilizando a autotutela que a administração pública se submete, 

atingir o interesse público, assegurando a aplicabilidade de atos condizentes ao 

esperado. Na eminencia de propiciar segurança na pratica dos mesmos, mas, não o 

fazendo, sofrerá as sanções previstas pelo controle externo reitera Di Pietro; 

 

O poder de autotutela encontra fundamento nos princípios a que se 
submete a Administração Pública, em especial o da legalidade e o da 
predominância do interesse público, dos quais decorrem todos os 
demais. Com efeito, se a Administração está sujeita à observância da 
lei e a consecução do interesse público, não há por que negar-lhe o 
controle sobre os próprios atos para assegurar a observância 
daqueles princípios, mesmo porque, não o fazendo, sujeita-se ao 
controle pelos demais Poderes, aumentando o ônus do Estado na 
missão suprema de tutela do direito (DI PIETRO, 2014, p. 811). 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe um grande arcabouço de 

matérias para serem verificadas pelo Sistema de Controle Interno, incluindo todas 

prerrogativas de gestão fiscal, seja no planejamento, execução de receitas e 

despesas públicas, entre outras; 

LRF - Lc nº 101 de 04 de Maio de 2000 
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a 
responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. 
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; 
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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; 
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. (BRASIL, 2000, p. 24). 
 

Presente na Constituição Federal de 1988, a título de controle dos gastos 

públicos, editou a Lei nº 8.666 de 1993, regulamentando o artigo 37, inciso XXI da 

CF/88, instituindo normas para licitações e contratos na administração pública, e 

dentre elas, destaca-se o Artigo 113; 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e 
demais instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de 
Contas competente, na forma da legislação pertinente, ficando os 
órgãos interessados da Administração responsáveis pela 
demonstração da legalidade e regularidade da despesa e execução, 
nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de controle 
interno nela previsto. 
§ 1o  Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica 
poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes 
do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação 
desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 
§ 2o  Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de 
controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil 
imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, cópia 
de edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou 
entidades da Administração interessada à adoção de medidas 
corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
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determinadas.                       (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994), (BRASIL, 1993, p. 46). 

 

Dispositivo de grande relevância para questões rotineiras, mas que 

dependem de enorme cuidado perante as possíveis irregularidades em seu bojo. 

Permitindo ainda, o Sistema de Controle Interno, examinar e expedir que seja feita 

correções por parte da administração, zelando pela probidade e lisura das ações 

pertinentes. 

Acompanhando de forma complementar a lei de licitações, formalizando 

nova modalidade de licitação que é o pregão, a lei nº 10.520/2002, traz novamente o 

controle interno como responsável direto da regularidade dos atos ali praticados; 

 

Art. 8º  Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de 
meios eletrônicos, serão documentados no processo respectivo, com 
vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle, nos 
termos do regulamento previsto no art. 2º. 

Art. 9º  Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, 
as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (BRASIL, 1993, 
p. 3). 

 

Perante várias atribuições pertinentes ao sistema de controle interno, 

coloca-se em efeito regulatório de suas atividades, o seguimento não apenas dos 

princípios constitucionais, como também da lei nº 9.784/1999, a qual vem regular o 

processo administrativo na conjuntura da administração pública, é o que regra seu 

artigo; 

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, 
segurança jurídica, interesse público e eficiência. (BRASIL, 1999, p. 
1). 

 

Também se reportará ao controle interno, a observância na lei nº 

8.429/1992, a qual dispõe das sanções aplicáveis aos agentes públicos em casos de 

improbidade administrativa, como também à lei nº 12.846/2013 conhecida como a lei 
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anticorrupção, focando sobre a responsabilização administrativa e civil das pessoas 

jurídicas pela prática danosa contra os atos da administração pública. 

Ainda na vertente ao foco da probidade administrativa, estará o 

controle interno, atento a Lei Complementar nº 135/2010, conhecida como a Lei da 

Ficha Limpa, que inclui agentes públicos e gestores responsáveis por atos 

administrativos, e que poderão estar inseridos na aplicação desta lei, caso não seja 

observado no curso das atividades do controle interno, as devidas contenções para 

que não sejam condenados, inabilitando-os assim ao exercício da função pública.  
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CAPÍTULO III - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 

                          NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA 

 

Diante de uma política de controle, instituída na base legal, seja para 

uma transparência com maior capacidade de aprovação social, em que os atos 

administrativos se voltam ao atendimento das expectativas centrais, que é o foco 

das ações com responsabilidade e comprometimento às destinações da gestão 

pública, envolvendo desde o planejamento à execução, estará como ferramenta 

central de verificação o Sistema de Controle Interno – SCI, evidenciado nos três 

poderes. Como nos retrata Di Pietro (2014), “No exercício de suas funções, a 

Administração Pública sujeita-se a controle por parte dos Poderes Legislativo e 

Judiciário, além de exercer, ela mesma, o controle sobre seus próprios atos”. 

Cabe ressaltar a abrangência vinculada a administração direta e 

indireta, como também o sentido amplo administrativo quando relacionado ao 

legislativo e ao judiciário, proporcionando segurança aos princípios cabíveis pelos 

instrumentos jurídicos. 

 

3.1. Comprometimento Técnico do Controle Interno 

 

Ao entendimento de Oliveira (2014), com a nova estrutura 

administrativa, e da ênfase na efetividade do que envolve o serviço público, sem 

contar que o regime democrático brasileiro nos traz a incisiva prioridade ao fator 

Responsabilidade, insta salientar o caráter imprescindível da formação de um corpo 

técnico de controle dos atos administrativos em que o mesmo assegure de forma 

essencial, a mais correta e sensata execução de um planejamento dentro das 

viabilidades concernentes aos preceitos instituídos aos princípios basilares da 

administração. Por conseguinte, satisfazendo o contexto em premissas legais como 

também o interesse da coletividade.  

Para Meirelles (2014), dentro de uma administração, deverá sempre 

haver responsabilidade no serviço público prestado, ficando a prestação de contas 

como um fator de norma técnica a ser validado dentro de determinado regramento, o 
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qual não estando de acordo, sofrerá retaliação para sua aplicabilidade. É onde entra 

o Sistema de Controle Interno, fazendo a princípio, em caráter corretivo e preventivo, 

uma análise técnica primária, cujo papel, estará sempre além do que determina as 

premissas constitucionais e dos requisitos precedidos pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal.  

Matias-Pereira (2012), em sua obra “Manual de Gestão Pública 

Contemporânea”, nos relata o quanto é essencial o trabalho técnico para a 

organização do serviço público, ganhando em termos quantitativos e qualitativos no 

processo de intervenções administrativas, viabilizando de fato, os objetivos 

planejados como também ao atingimento de metas.  

 

3.2. Avanços Elencados à Importância do Controle Interno na Administração Pública  

 

A proposta de Emenda Constitucional nº 45 de 2009, traz uma alteração 

significativa na atuação dos Sistemas de Controle Interno, criando uma estrutura 

funcional na capacidade de Gestão, fixando um órgão permanente, com servidores 

em área especifica; 

Art. 1º O art. 37 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso XXIII: 
XXIII – As atividades do sistema de controle interno da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a que faz referência o 
art. 74, essenciais ao funcionamento da administração pública, 
contemplarão em especial as funções de ouvidoria, controladoria, 
auditoria governamental e correição, e serão desempenhadas por 
órgãos de natureza permanente, e exercidas por servidores 
organizados em carreiras específicas na forma da lei. (BRASIL, 
2009, p. 1). 

 

O novo futuro inciso XXIII do artigo 37 da Constituição Federal de 

1988, procura trazer a padronização à estrutura de um sistema de controle interno, 

de forma a fortalecer como um órgão essencial à lisura dos procedimentos 

administrativos. 

De forma a disciplinar em uma estrutura permanente da administração 

pública, com servidores qualificados às funções designadas, o controle interno 
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estará independente, na condição de órgão essencial ao seguimento do 

planejamento e metas, caucionando de legalidade todos os atos à eficiência da 

gestão.   

Consoante às alterações legais em andamento, ainda temos o Projeto 

de Lei Complementar nº 295/2016, o qual estabelece em termos de controle e 

avaliação no sistema administrativo, alterações da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

nº 101/2000, e na oportunidade, vem revogar a Lei nº 4.320/64, reforçando para uma 

nova estrutura no que diz respeito a planejamento, orçamento, gestão e avaliação 

na administração pública. 

Estabelece, com amparo nos arts. 163 e 165, § 9º, da Constituição 
Federal, normas gerais sobre planejamento, orçamento, fundos, 
contabilidade, controle e avaliação na administração pública; altera a 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000; e revoga a Lei nº 
4.320, de 17 de março de 1964. (BRASIL, 2016, p. 1). 

 
 
 

A funcionalidade do sistema de controle interno nas administrações 

públicas, segundo Matias-Pereira (2012), exige uma consciência imparcial de suas 

ações reguladoras. Sendo visto, pela maioria, como um entrave no complexo 

administrativo, um órgão culpado de interferir nas ações de gestão, que por muitas 

vezes, emperra os anseios do agente para realização do compromisso social, mas 

na verdadeira função, não é o que acontece.  

Fica a impressão realmente de travamento das ações de governo, sendo 

a verdadeira face, um auxilio, um porto seguro a ser explorado pelo agente e de 

forma permanente, exigindo cada vez mais capacidade avaliativa, no sentido de 

tornar os atos administrativos adequados à satisfação principiológica, enaltecido 

ainda pela transparência e o dever da administração pública em praticar o bem 

comum.  

A partir do entendimento que o sistema de controle interno, estará sempre 

pela constante busca de uma gestão administrativa condizente aos princípios legais, 

respeitando acima de tudo a parte mais prejudicada pelos atos indevidos, e até 

mesmo ímprobos, que é a sociedade de forma geral. Não bastando, enseja-se, 

oportunamente, através do sistema de controle interno, enriquecer uma estrutura já 
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implementada dentro das prerrogativas do Artigo nº 74 de nossa Constituição 

Federal, para evolução técnica de seus agentes, compromissados com o respeito e 

designação que lhe fora proposto. 

 

Estabelecida uma perspectiva funcional adequada, aos órgãos de 

controle interno, os procedimentos administrativos dos poderes, pressupõe 

aceitação por parte dos agentes públicos, tornando cada vez mais corriqueira a 

segurança e confiança nos atos emanados de sua gestão. Cabendo neste sentido, 

admitir este serviço como parte estrutural e contínua da administração pública, 

integrante necessária do complexo administrativo. Entre tantas definições que 

descrevem o controle interno, Meirelles considera ser; 

[...] todo aquele realizado pela entidade ou órgão responsável pela 
atividade controlada, no âmbito da própria administração. Assim, 
qualquer controle efetivado pelo Executivo sobre seus serviços ou 
agentes é considerado interno, como interno será também o controle 
do legislativo ou do Judiciário, por seus órgãos de administração, 
sobre seu pessoal e os atos administrativos que pratique. 
(MEIRELLES, 2013, p. 755). 
 

 
Com grande relevância e interesse, não apenas pelos envolvidos 

diretamente como os agentes atuantes, ativa ou passivamente, estará o interesse 

voltado para todo aquele individuo antenado à lisura dos atos administrativos, sendo 

que os mesmos, atingem toda sociedade abrangida. 

 

3.3. Estruturação Funcional do Controle Interno 

 

A visão de um controle interno capacitado de profissionais técnicos, como 

órgão independente e não hierárquico em relação às determinações, pressupõe a 

forma digna de conduzir ou reparar se necessário, os atos, em sua possibilidade de 

serem malsucedidas, e em sua trajetória, sofrer sanções penalizadoras de um 

controle externo, este, que na sua capacidade repressiva, fará o levantamento do 

prejuízo público, aplicando as sanções cabíveis. É o que relata Oliveira; 
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Controle e avaliação são funções da administração das instituições 
públicas com metodologias estruturadas que, mediante a 
comparação com padrões previamente estabelecidos, procuram 
medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a 
finalidade de realimentar com informações os tomadores de 
decisões, de forma que possam corrigir ou reforçar esse 
desempenho, para assegurar que os resultados estabelecidos pelos 
planejamentos sejam alcançados. (OLIVEIRA, 2014, p. 269).  

 

Como determinante, nossa Constituição Federal pressupõe aos três 

poderes, esta prerrogativa preventiva, e até mesmo concomitante, para todos os 

órgãos, como a primeira etapa de controle fiscalizatório, acontecendo antes que o 

ato se consuma, favorecendo tanto os agentes interligados quanto a própria 

sociedade. 

Na busca da preservação ética e dos bons costumes semeados pela 

retidão sempre desejada ao ser humano, conjuntamente estaria presente a 

possibilidade de não se colher essa pretensão harmônica, ainda mais em nosso 

país, que até os dias atuais busca em seu sistema político administrativo, uma 

democracia descendente de costumes que prevaleçam até a ótica pessoal, partindo 

daí, ao exemplo em que surge, entretanto, a evolução patrimonial incompatível de 

agentes públicos, ficando o erário à mercê de suas reais atribuições, que seriam 

contudo, a transformação em benefícios sociais diversos para toda uma coletividade. 

 

Nenhuma instituição pública deve desconsiderar o fato de que a 
população tem credibilidade para com uma instituição pública desde 
que, primeiramente, acredite e tenha confiança nos mecanismos e 
nas instituições de controle da administração pública. Portanto, essas 
instituições e atividades de controle devem atuar com ética e força 
para proibir todo e qualquer ato que envolva corrupção ou nocividade 
às instituições públicas. (OLIVEIRA, 2014, p. 271). 

 

Neste entendimento de Oliveira, fica caracterizado, a necessária 

transparência dos atos praticados pela administração pública, em que o controle 

interno, como encarregado de assegurar pelos princípios fundamentais, buscará 

promover demonstração precisa, àquele que diretamente está interessado, neste 

caso a própria sociedade. 
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Para Costin, a estruturação da administração pública, é necessária, e 

neste caso, relacionando ao controle interno, busca assegurar proteção aos 

funcionários envolvidos, no sentido de que os interesses do Estado prevaleçam, sem 

os mesmos sofrerem quaisquer penalidades de encontro aos interesses pessoais; 

 

A melhor forma de garantir uma estruturação da Administração 

Pública que se modernize sem perder continuidade, assegurar 

políticas de longo prazo e as proteções necessárias a funcionários 

que possam contrariar interesses de governo em nome de interesses 

de Estado é compreender as diferentes áreas e setores de atuação 

do Estado e estabelecer uma forma de organização das tarefas 

compatível com a natureza dessas funções. (Costin, 2010, p. 36). 

 

Considerar-se-á neste contexto, a busca de um órgão especificamente 

técnico, em toda sua complexidade de atribuições ao controle dos atos e condutas 

administrativas, e que seja formado não por indicações políticas, e sim através de 

concurso público, pela capacidade técnica de seus participantes, o qual identificará a 

deficiência, levantando possibilidades corretivas ou anulatórias de possível ilícito, ou 

mesmo incorreções, reduzindo ou eximindo por vez, contrariar os princípios 

constitucionais que são atribuídos a administração pública.  

O sistema de controle interno busca garantir o auxílio da administração 

pública, no alcance dos seus objetivos, políticas públicas e tantas outras prioridades 

administrativas. Firmando no propósito de permitir adequadamente, e com coerência   

para futuras decisões a serem tomadas. Valendo-se deste instrumento, ao dever de 

cumprir metas que proporcionem a Administração aplicabilidade dos programas e 

metas previamente planejadas voltadas a sociedade como também na execução de 

diversos outros atos de sua pertinência, assegurando a economicidade pretendida. 

 
Visto que a maioria dos sistemas de controle interno ficam atrelados aos 

agentes mandatários, seja pela prerrogativa de manter um cargo público ou mesmo 

consentir por outras vantagens pessoais, carece, entretanto, desvincular 

politicamente essa atribuição, fixando a primazia em defesa do objetivo central, que 
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é a gestão de resultados positivos e de forma contínua e permanente da promoção 

de uma boa gestão, não se esquecendo do principal pilar, condicionado a 

obediência dos princípios do artigo 37 caput da nossa Constituição Federal, que 

seria a imparcialidade analítica.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A constante busca de mudanças que definem uma administração 

pública, dentro das características dos anseios sociais, culminam da regularidade e 

lisura dos atos dirimidos do agente político investido de tal prerrogativa. Salvo-

conduto, aos atos praticados no decorrer de uma gestão, necessita cumprir 

determinados princípios constitucionais, requisitados ao próprio zelo no cumprimento 

do dever de seu emitente. 

 Neste prisma, como órgão controlador desta legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estará o papel do controle 

interno como garantidor de uma boa gestão, em caráter preventivo, auxiliando para 

uma correta aplicabilidade do que se almeja. Não apenas atento aos princípios 

citados, mas, contudo, envolverá sanções sobre condutas ímprobas, descritas em 

legislação especial, como na Lei nº 8.429/92, correspondente à improbidade 

administrativa, Lei Complementar nº 135/2010, lei da ficha limpa, Lei 12.527/2011, a 

qual traz matéria relativa ao acesso à informação, dentre outras abordadas no 

contexto.  

Restará ao agente, visualizar este órgão, como aliado, o qual estará 

avaliando em suas análises, a capacidade de concretizar determinado ato sem ferir 

a finalidade da administração pública. Para isso, busca-se uma estruturação 

adequada às demandas técnicas exigíveis para tal função, com independência 

funcional, sem interferência política, exaurindo equívocos contestáveis pelo controle 

externo, o que causaria desgaste para o agente, e neste sentido, impondo-lhe 

sanções pela demanda malsucedida.  

Versa por um corporativismo efetivo e constantemente qualificado, por 

caracterizar serviço contínuo e necessário aos procedimentos administrativos. 

Extirpa-se a cultura político administrativa, dando lugar a cultura técnico 

administrativa. 
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