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RESUMO 
 
 
O objetivo desse trabalho foi estudar as atividades de controle administrativo às quais o 

Departamento de Polícia Federal está submetido e identificar reflexos dessas atividades na 

gestão do órgão. As atividades de controle analisadas foram: os Controles Internos do próprio 

órgão, o Controle Interno exercido pela Controladoria Geral da União e o Controle Externo 

exercido pelo Tribunal de Contas da União. Os exercícios de 2010, 2011 e 2012 foram 

utilizados para o estudo. Para os Controles Internos, foram consolidados os questionários 

contidos nos Relatórios de Gestão de cada uma das Superintendências Regionais de Polícia 

Federal e no Relatório de Gestão das unidades centrais, perfazendo 84 formulários, sendo 28 

por ano. Para o estudo do Controle Interno exercido pela CGU, foi analisado o Relatório de 

Auditoria Anual de Contas de cada um dos três exercícios, e para o Controle Externo exercido 

pelo TCU, foram examinados os 109 acórdãos publicados durante os três anos. Na análise dos 

dados, a estatística descritiva subsidiou a comparação anual, e o conteúdo dos documentos foi 

submetido a uma análise textual. As avaliações referentes aos Controles Internos foram ainda 

submetidas a uma análise de percepção compartilhada. 

 

Palavras-chave: Controles Internos, Controle Interno, Controle Externo, Relatório de Gestão, 
gestão, Polícia Federal 
 
 
  



 

ABSTRACT 
 
 
The propose of this research was to investigate the activities of administrative control to which 

the Federal Police Department is submitted to and identify consequences of these activities for 

the department's management. The Control activities that were analyzed are: Internal Controls 

provided by the own department, the Internal Control provided by the Comptroller General of 

the Brazil's Federal Government (CGU) and the External Control exercised by the Federal 

Court of Accounts of Brazil (TCU). The years 2010, 2011 and 2012 were used for this study. 

For Internal Controls, the questionnaires contained in the Management Reports produced by 

each of the Regional Offices of the Federal Police and the Management Report of the central 

unit, totalling 84 forms, 28 per year. To study the internal control due to CGU, the Annual Audit 

Report of each of the three years was analyzed, and for the external control exercised by TCU, 

the 109 judgments published along the three years were examined. In data analysis, descriptive 

statistics supported the annual comparison, and the content of the documents was submitted to 

a textual analysis. The reviews related to internal controls were further subjected to a shared 

perception analysis. 

 

Keywords: Internal Control, External Control, Management Report, management, Federal 
Police. 
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1 INTRODUÇÃO 

Construir uma sociedade justa, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza, reduzir as desigualdades e promover o bem de todos são objetivos fundamentais do 

Estado Brasileiro. Para tanto, o Estado terá que administrar bens e valores do povo, que através 

de seus representantes determina normas de conduta para toda a Administração Pública. Assim, 

administrar recursos públicos está associado à observância permanente e obrigatória da 

legislação e de princípios, como os da legalidade, moralidade, e supremacia do interesse 

público. 

A expectativa de uma administração pública de excelência pode ser percebida no rol de 

princípios constitucionais elencados por Bandeira de Mello (2009, p. 122), que aponta, entre 

outros, o Princípio da Boa Administração, uma interpretação ampliada do princípio da 

eficiência, que preconiza que as atividades da administração devem se desenvolver da forma 

mais oportuna e mais adequada aos fins, pelos melhores meios e na melhor ocasião, ou seja, o 

princípio só preconiza a solução excelente. 

Para verificar a solução excelente, inibir desvios de conduta dos administradores 

públicos e analisar se as atividades realizadas não se desviam de seus objetivos ou das normas 

e princípios que a regem, existem as atividades de controle. A função de controle é típica dos 

Estados de Direito, onde a administração está vinculada ao cumprimento da lei e ao interesse 

público. No Brasil todos os agentes públicos estão sujeitos ao controle e devem prestar contas 

de suas atividades à sociedade: 

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. (Brasil, 1988) 

 

A premissa constitucional é que onde existirem bens e recursos públicos, teremos a 

necessidade de controle e prestação de contas. São diversas as possibilidades de controle sobre 

Administração Pública, tais como o controle pela própria Administração, o controle social 

(exercido pela sociedade civil), o controle jurisdicional (realizado pelo Poder Judiciário) ou o 

controle parlamentar direto (exercido pelo Congresso Nacional), que verificarão a correta 

conduta de um poder, órgão ou autoridade. 

Durante a atividade de controle, os órgãos identificam falhas, desvios ou possibilidades 

de melhoria, resultando em recomendações, determinações ou sanções. Usualmente as 

atividades de controle focam na verificação de conformidades e na aplicação da respectiva 
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sanção, ou estão direcionadas às práticas e resultados da gestão, podendo contribuir 

significativamente com o aprimoramento da administração. 

Essa relação entre controle e gestão é o tema desse trabalho, que e busca responder à 

seguinte questão de pesquisa: 

As atividades dos órgãos de controle têm impactado nas práticas de gestão do 
Departamento de Polícia Federal? 

Como atividades de controle, foram considerados os controles internos realizados pelos 

próprios gestores do Departamento de Polícia Federal (DPF), o controle interno exercido pela 

Controladoria Geral da União (CGU) e o controle externo realizado pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU). 

Para responder à questão, foi realizada uma pesquisa documental envolvendo os 

Relatórios de Gestão do DPF, os Relatórios de Auditoria expedidos pela CGU e as deliberações 

do TCU, do período de 2010 a 2012.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Controle da Administração Pública 

A atividade de controle busca verificar o alinhamento das ações com o planejamento 

adotado e princípios estabelecidos, apontando falhas e erros para retificá-los. Dessa forma, o 

controle promove um realinhamento da gestão aos princípios ou planejamento acordado, de 

forma a evitar a reincidência do erro. 

Controlar significa verificar se a realização de uma determinada atividade não 
se desvia dos objetivos ou das normas e princípios que a regem. 

Na Administração Pública, o ato de controlar possui significado similar, na 
medida em que pressupõe examinar se a atividade governamental atendeu à 
finalidade pública, à legislação e aos princípios básicos aplicáveis ao setor 
público. (CGU, 2011, p. 16) 

 

Apesar de ser função típica do Poder Executivo, sempre que um dos poderes exerce 

atividades administrativas eles se sujeitam a esses controles. 

A finalidade do controle da Administração Pública é garantir que ela atue conforme sua 

finalidade e de acordo com princípios e regras que a regem. É importante compreender que o 

controle é uma função paralela à administração ativa, e não se confunde com ela. 

[...] Controle não Administra. A sua função é de fiscalizar, avaliar, detectar 
erros e falhas e responsabilizar a Administração, mas jamais tomar o seu lugar. 
Controle que substitui a Administração pratica abuso de poder, com desvio de 
finalidade na sua atuação. (MILESKI, 2011) 

 

A Administração Pública está submetida a diversos tipos e formas de controle, como o 

Controle Social, exercido pela Sociedade, que pode ocorre por meio do voto ou por uma ação 

popular, ou como o controle Jurisdicional, exercido pelo Poder Judiciário. 

As atividades de controle de interesse nesse estudo são as conhecidas como Controle 

Interno e Controle Externo. Conforme explana Di Pietro (2011), essa é uma classificação de 

controle que leva em conta a alocação do agente controlador.  

O controle ainda pode ser interno ou externo, consoante decorra de órgão 
integrante ou não da própria estrutura em que se insere o órgão controlado. É 
interno o controle que cada um dos Poderes exerce sobre seus próprios atos e 
agentes. É externo o controle exercido por um dos Poderes sobre o outro. (DI 
PIETRO, 2011, p.737) 
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Para Bandeira de Mello (2009, p. 930), o Controle Externo compreende o controle 

parlamentar direto, o controle Jurisdicional e o controle exercido pelo Tribunal de Contas. O 

controle parlamentar direto é percebido quando o Legislativo, por exemplo, susta atos e 

contratos do Executivo eivados de ilegalidades, convoca ministros para fornecer 

esclarecimentos, ou julga contas anuais prestadas pelo Presidente da República. O controle 

Jurisdicional ocorre sempre que o Poder Judiciário julga, em concreto, a legitimidade dos 

comportamentos da Administração Pública, anulando suas condutas ilegítimas, compelindo-a 

a condutas obrigatórias ou condenando-a a indenizar os lesados. São várias as medidas judiciais 

intentáveis para correção da conduta administrativa, como o Habeas Corpus, o Mandado de 

Segurança, ou a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Por fim, compete ao Tribunal de Contas 

no exercício do controle externo, entre outras atividades, julgar as contas dos administradores 

públicos, assinar prazo para a correção de ilegalidades, apreciar para fins de registro a 

legalidade dos atos de admissão de pessoal e emitir parecer prévio sobre as contas do Presidente. 

2.2 Controle Interno 

O Controle Interno é o controle realizado por um integrante da própria estrutura do 

Poder controlado. A Constituição determina que tanto o Poder Executivo quanto os poderes 

Legislativo e Judiciário deverão manter um sistema de controle interno. 

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) 
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Ao regulamentar o texto constitucional, o Decreto nº 3.591 de setembro de 20001 repete 

os quatro incisos do artigo 74 da CF quando trata da finalidade do controle interno, e inova 

criando a estrutura do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, cujo órgão 

central é a Controladoria Geral da União, responsável pela orientação normativa e supervisão 

técnica dos órgãos que compõem o sistema. O braço executivo da CGU ficou a cargo da 

Secretaria Federal de Controle Interno, a qual compete as atividades de controle interno de 

todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.  

Art.8º Integram o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal: 

I - a Controladoria-Geral da União, como Órgão Central, incumbido da 
orientação normativa e da supervisão técnica dos órgãos que compõem o 
Sistema;  

II - as Secretarias de Controle Interno (CISET) da Casa Civil, da Advocacia-
Geral da União, do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da 
Defesa, como órgãos setoriais; 

III - as unidades de controle interno dos comandos militares, como unidades 
setoriais da Secretaria de Controle Interno do Ministério da Defesa; 

§ 1º A Secretaria Federal de Controle Interno desempenhará as funções 
operacionais de competência do Órgão Central do Sistema, na forma definida 
no regimento interno, além das atividades de controle interno de todos os 
órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, excetuados aqueles 
jurisdicionados aos órgãos setoriais constantes do inciso II. (Brasil, 2002) 

 

Assim, em cumprimento aos ditames da Constituição, cabe à CGU avaliar a execução 

de programas de governo, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e 

eficiência, da gestão dos administradores públicos federais, exercer o controle das operações de 

crédito e, também, exercer atividades de apoio ao controle externo. 

A CGU está estruturada em quatro unidades com finalidades distintas: Secretaria 

Federal de Controle Interno (SFC), Secretaria da Prevenção da Corrupção e Informações 

Estratégicas, Corregedoria-Geral da União e Ouvidoria-Geral da União. Como o nome sugere, 

o controle interno fica a cargo da Secretaria Federal de Controle Interno, responsável por avaliar 

e fiscalizar a implementação dos programas de governo e realizar auditorias sobre a gestão dos 

recursos públicos federais. 

Dentre os trabalhos da SFC, destacam-se as Auditorias Anuais de Contas dos Gestores 

Públicos Federais, que visam analisar os atos e fatos da gestão e as informações prestadas pelos 

administradores com vistas a instruir o processo de prestação de contas que subsidiará o 

                                                 
1 O texto aborda o conteúdo do decreto nº 3.591 de 2000 e de sua alteração dada pelo decreto nº 4.304 de 2002.  
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julgamento pelo Tribunal de Contas da União. O produto desse trabalho é o Relatório de 

Auditoria Anual de Contas. 

A orientação da CGU para a elaboração do Relatório de Auditoria Anual de Contas é 

focar nas questões essenciais que tenham sido objeto de exame na unidade jurisdicionada ao 

longo de ações de controle conduzidas no exercício. Devem-se evitar registros de baixa 

materialidade e relevância, que não traduzem necessariamente aspectos críticos à execução 

programática ou impactos na gestão. 

Além do Controle Interno realizado pela CGU, existem os controles internos que estão 

instituídos no próprio Departamento de Polícia Federal. 

Controles internos: conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e 
procedimentos interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade 
dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos 
para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados; (BRASIL 2010a) 

 

Nota-se que essas atividades de controle interno derivam do poder de autotutela, que 

permite à administração rever os seus próprios atos, por exemplo, quanto a conveniência ou 

legalidade. 

Esse controle sobre os próprios atos pode ser exercido exofficio, quando a 
autoridade competente constatar a ilegalidade de seu próprio ato ou de seus 
subordinados; e pode ser provocado pelos administrados por meio dos 
recursos administrativos (Di Pietro, 2011) 

 

Esse controle realizado pelo próprio gestor é também conhecido como controle 

primário. Ainda que os órgãos de controle tenham a responsabilidade em promover e avaliar, a 

alçada desse controle é dos gestores, e está inserida nos processos administrativos existentes. 

2.3 Controle Externo 

Na carta magna de nosso país, o Tribunal de Contas da União recebeu poderes para, no 

auxílio ao Congresso Nacional, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à 

legalidade, à legitimidade e à economicidade, e a fiscalização da aplicação das subvenções e da 

renúncia de receitas. Dessa forma, uma vez que não é parte da estrutura do Poder Executivo, o 

TCU atua na atividade de Controle Externo quando na fiscalização do DPF.  
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A abrangência dessa fiscalização pode ser percebida nas palavras de Sergio Jund (2007) 

ao tratar sobre as auditorias realizadas: 

O escopo de seu trabalho não se restringe apenas aos aspectos financeiros e 
legais da organização, analisa também o alcance das metas planejadas. 
Considera que os gestores devem se sujeitar à prestação de contas pela eficaz 
e prudente gestão, ou não, dos recursos que lhe foram confiados. (JUND, 
2007) 

 

O Tribunal de Contas da União é um órgão autônomo, com estrutura e competências 

equivalentes às do Poder Judiciário. Com poderes específicos e exclusivos, ele é o responsável 

por fiscalizar os atos da administração pública federal e o executor do Controle Externo da 

República. Sua missão é de assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos públicos em 

benefício da sociedade. 

Mesmo sem pertencer ao judiciário, ele possui competência para julgar as contas 

públicas e aplicar sansões e, quanto ao legislativo, possui independência em relação ao 

Congresso Nacional e às suas Casas, inclusive julgando as contas de seus gestores. 

Os responsáveis pela gestão das unidades da Administração Pública Federal 

encaminham anualmente ao TCU o Relatório de Gestão e outros documentos de natureza 

contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e operacional, caracterizando sua gestão, para 

compor o processo de contas. 

Alguns desses relatórios, segundo critérios de risco, materialidade e relevância são 

apreciados pelo Tribunal. Os dados apresentados são analisados segundo aspectos de 

legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, e são julgados regulares, 

regulares com ressalva, irregulares ou iliquidáveis.  Caso os documentos expressem de forma 

clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos, a legitimidade e a economicidade dos atos de 

gestão, as contas são julgadas regulares. Caso existam impropriedades de natureza apenas 

formal e que não resultem danos ao erário, as contas são julgadas regulares com ressalva. No 

caso de omissão no dever de prestar contas, de atos ilegais, ilegítimos, antieconômicos, de 

infrações às normas, ou de dano ao erário, as contas são julgadas irregulares. As contas são 

iliquidáveis se, por caso fortuito ou força maior, se torne impossível o julgamento do mérito.  

2.4 Relatório de Gestão 

Considerando que a lei nº 8.443/1992 atribuiu ao Tribunal de Contas da União a 

responsabilidade de expedir instruções e atos normativos sobre a organização dos processos 

que lhe devam ser submetidos, o TCU emite anualmente uma instrução normativa com 
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orientações acerca da prestação, que deve ocorrer por meio de um Relatório de gestão e peças 

complementares. 

Art. 1º Os relatórios de gestão e as peças complementares elaboradas para 
constituição de processos de contas dos administradores e dos demais 
responsáveis abrangidos pelos incisos I, III, IV, V e VI do art. 5º da Lei nº 
8.443, de 1992, devem ser organizados e apresentados ao Tribunal de Contas 
da União de acordo com as disposições desta instrução normativa. (TCU, 
2010a) 

 

As instruções e os atos normativos do TCU atingem todas as suas unidades 

jurisdicionadas (UJs). As unidades jurisdicionadas sãos todos os órgãos ou entidades 

integrantes da administração pública federal sujeitos ao controle externo exercido pelo 

Tribunal. 

Em 2008, por meio da Instrução Normativa TCU nº 57/2008, o conceito de processo de 

contas foi ampliado para valorizar a análise do desempenho, buscando verificar a produção de 

resultados pelo Estado. O Controle Externo, então, se dedicaria ao controle de conformidade e 

de desempenho da gestão dos responsáveis pela Administração Pública.   

Em 2010, o TCU expediu as Decisões Normativas nº 107/2010 e 110/2010 para 

normatizar a elaboração dos Relatórios de Gestão. Além das informações típicas, como prazos 

e seções necessárias, foi incluída a exigência de se apresentar nos Relatórios de Gestão uma 

avaliação do gestor acerca dos sistemas de controles internos da unidade jurisdicionada (UJ). 

Essa avaliação deveria abordar os seguintes aspectos: ambiente de controle, avaliação de risco, 

procedimentos de controle, informação e comunicação, e monitoramento (TCU 2010b). Esses 

5 aspectos propostos pelo TCU são provenientes do modelo conhecido como COSO I.  

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) é 

uma comissão que se originou em uma iniciativa independente do setor privado com a 

finalidade de evitar fraudes em relatórios financeiros desenvolvendo recomendações para as 

empresas e auditores. Em 1992, o COSO divulgou o trabalho Internal Control – Integrated 

Framework, que ficou conhecido como COSO I. Nesse documento, foram definidos os cinco 

componentes que constituem o controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, 

procedimentos de controle, informação e comunicação, e monitoramento (COSO, 1992).  

De forma resumida, o Ambiente de Controle está relacionado com as regras e estrutura 

a que a instituição se submete, cujo clima influencia na qualidade do controle. A Avaliação dos 

Riscos está relacionada à busca pelos obstáculos que poderiam impedir o alcance eficiente dos 

objetivos da instituição. O componente Atividades de Controle se refere aos procedimentos que 
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buscam prevenir ou detectar os riscos. Informação e comunicação se refere à comunicação 

interna da instituição, que deve ser confiável, relevante, correta e oportuna. Por fim, o 

monitoramento busca avaliar os controles internos resultando em aperfeiçoamento devido às 

mudanças da própria instituição ou de seus riscos. 

Após a determinação aos gestores de avaliar os sistemas de controles internos, o TCU 

expediu a Portaria 277/2010 onde constam, dentre outras orientações sobre o Relatório de 

Gestão, o objetivo, a estrutura da informação, a abrangência e o formulário da avaliação a ser 

preenchido. 

Objetivo: Demonstrar a estrutura de controles internos da Unidade 
Jurisdicionada, de forma a evidenciar a suficiência desses controles para 
garantir, com razoável segurança, a confiabilidade das informações 
financeiras produzidas, a obediência (compliance) às leis e regulamentos que 
a regem ou ao seu negócio, a salvaguarda dos seus recursos, de modo a evitar 
perdas, mau uso e dano e a eficácia e eficiência de suas operações.  

Estrutura de Informação: A informação está estruturada em um formulário 
contendo afirmativas sobre os seguintes aspectos do sistema de controles 
internos da UJ: ambiente de controle, avaliação de riscos, procedimentos de 
controle, informação e comunicação e monitoramento. Para cada afirmativa, 
a UJ deverá indicar um valor na escala de 1 a 5, de acordo com a situação em 
que se encontrava ao final do exercício de 2010. 

Abrangência: Órgãos e entidades da Administração Pública Federal. (TCU, 
2010c) 

 

O Formulário é composto por 30 perguntas que avaliam os cinco componentes básicos 

supracitados. As perguntas estão apostas no Quadro 1 da seção 3 deste trabalho. 

2.5 O controle e a gestão 

As atividades de controle podem ser interpretadas de maneiras opostas pelos 

responsáveis pela gestão. De um lado está a visão doutrinária, onde a finalidade do controle é 

garantir que a atuação da administração ocorra conforme as normas e princípios que a regem, 

contribuindo com a melhoria da gestão. Do outro, está uma visão opressora e pessoal, quando 

o caráter coercitivo e punitivo do controle sobressai de tal forma aos administradores públicos, 

que não percebem a oportunidade de corrigir e aprimorar a gestão. Para Castro (2011), essa 

dualidade é chamada de concepção negativa e positiva do controle: 

Enquanto a concepção negativa do controle está voltada para a correção de 
pessoas, a interpretação positiva considera a capacidade de fazer com que a 
ação ocorra segundo o que foi planejado. A percepção do controle volta-se 
para a ação, para a correção de rumos, visando alcançar os objetivos fixados. 
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No Brasil, o foco do controle interno sempre foi mais negativo, voltado para 
correção, do que positivo ou administrativo, em busca dos objetivos. (Castro, 
2011, p. 259) 

 

Apesar de ambas as concepções, a atuação do controle não tem por finalidade precípua 

a busca de administradores a se punir, mas sim a garantia da supremacia do interesse público 

nas atividades administrativas. Para garantir que a ação administrativa não desvirtue de seus 

princípios, Mileski (2011) classifica em três as formas de atuação do controle, “por meio de 

fiscalização orientadora, corretiva ou até punitiva”. Percebe-se que a ação de punir está 

presente, porém alocada como uma alternativa secundária. Ao aprofundar especificamente as 

finalidades e objetivos do controle interno, o autor destaca ensejos derivados da atividade de 

controle como a oportunidade de adoção de medidas corretivas ou de se verificar a eficiência 

administrativa: 

Além de proporcionar ao governante dados sobre a realização do 
planejamento efetuado, possibilitando, de imediato, a adoção de medidas 
corretivas para os eventuais desvios constatados, é elemento informativo 
imprescindível para o estabelecimento de futuras políticas públicas, quando 
houver a elaboração de novos Planos de Governo; 

[...] A avaliação de resultados busca verificar as realizações efetuadas para o 
atendimento das necessidades do cidadão, consoante o planejamento efetuado 
e explicitado no sistema orçamentário, no sentido de verificar o grau de 
eficiência administrativa, a fim de ser alcançada uma melhor produtividade. 
(MILESKI, 2011, p.192) 

 
Esse relacionamento entre controle e gestão já fomentou estudos também no ambiente 

privado. Ao tratar de controles internos como instrumento de governança corporativa, 

Bergamini Junior (2005) conclui que bons padrões de governança corporativa estão fortemente 

relacionados com a existência de controles internos adequados, e aponta que:  

[...]somente uma boa governança não garante o sucesso empresarial, embora 
uma governança fraca possa destruir uma empresa. A pesquisa revelou que 
três dos quatro fatores determinantes do sucesso empresarial identificados 
referiam-se a práticas de governança corporativa e um ao uso de controles 
internos. (Bergamini Junior, 2005) 

 

No Brasil, as atividades de controle sempre priorizaram os aspectos formais, 

valorizando a legalidade ante a eficiência. O reflexo disso é que o caráter contributivo das 

atividades de controle é suplantado pelo caráter coercitivo e punitivo de tal forma que, em 

diversos casos, os administradores não percebem a oportunidade de corrigir e aprimorar a 

gestão. 



20 

A partir da reforma da administração pública originada pela Emenda Constitucional nº 

19, que acrescentou à Constituição o princípio da eficiência, os agentes de controle buscam 

atuar de forma mais contributiva. As auditorias que focam na eficiência, chamadas pelo TCU 

de auditorias operacionais, podem sequer serem realizadas caso o ente fiscalizador não visualize 

uma oportunidade de melhoria dos resultados. Segundo França (2012, p.24), essa nova visão 

sugere “uma mudança de postura do ente fiscalizador, de auditor para consultor, visando, ao 

invés de julgar, aprimorar a ação do gestor público”. 

Entretanto, para obter resultados concretos, é necessária também uma mudança por 

parte dos gestores públicos. Para França (2012, p29), alcançar a melhoria de gestão proposta 

nas auditorias operacionais depende “principalmente da atitude dos auditados frente aos 

apontamentos dos auditores.” 

Assim, o resultado esperado das atividades de controle sobre a gestão é um impacto 

direto e positivo, de forma que melhores práticas de controle resultem em melhores resultados 

da gestão. 
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3 METODOLOGIA E DADOS COLETADOS 

 
Para responder à questão de pesquisa e analisar se as atividades de controle têm 

influenciado a gestão, foram analisadas separadamente as atividades de controle referentes aos 

Controles Internos exercido pelo DPF, ao Controle Interno da CGU e ao Controle Externo do 

TCU. Devido à diversidade de abordagem identificada na pesquisa documental, cada uma das 

atividades de controle será submetida e analisada por metodologia própria.  

3.1 Controles Internos exercidos pelo DPF 

3.1.1 Busca Documental 

Para a avaliação dos Controles Internos (ou sistema de controle interno), os Relatórios 

de Gestão emitidos pelas unidades jurisdicionadas pertencentes ao DPF são os documentos de 

interesse. No DPF, cada Superintendência de Polícia de Federal é uma UJ bem como as 

unidades centrais COAD, COF, DITEC, ANP, CGTI e PROMOTEC. Entretanto, quanto às 

unidades centrais, o DPF apresenta apenas um relatório de gestão consolidado. 

O foco é a seção de avaliação da estrutura de controles internos do relatório. Nela 

encontram-se comentários e considerações dos gestores acerca dos controles, e o formulário de 

avaliação do sistema de controle interno. 

O formulário está estruturado de forma a avaliar os cinco aspectos dos controles internos 

e evidenciar a suficiência do sistema de controle interno em garantir a eficácia e eficiência das 

operações da unidade, a salvaguarda dos recursos evitando mau uso e perdas, e a obediência 

aos princípios e normas que a regem. As assertivas avaliadas no formulário são diretamente 

relacionadas à questão de pesquisa. As questões 1, 9 e 30 exemplificam essa relação: 

1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à 
consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu 
funcionamento. 

[...] 

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos 
resultados planejados pela UJ. 

[...] 

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de 
seu desempenho. (TCU 2010c) 
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Assim, escores mais elevados na avaliação significam que os controles internos estão 

convergentes com seus objetivos, impactando e contribuindo com a gestão. Na mesma linha, 

escores baixos representam a pouca aderência dos controles executados com seus objetivos. 

Considerando que a seção de avaliação do sistema de controles internos no âmbito do 

DPF iniciou-se em 2010, esse ano foi adotado como marco temporal desse trabalho. Assim, 

buscou-se analisar todos os Relatórios de Gestão das unidades do DPF referentes aos exercícios 

de 2010, 2011 e 2012. 

À época da busca documental, no sítio do DPF estavam publicados apenas os Relatórios 

de Gestão de 2011. Assim, uma vez que os relatórios de gestão fazem parte do processo de 

prestação de contas, eles foram então obtidos pelo portal do TCU, que disponibiliza de forma 

mais completa os documentos referentes às prestações de contas de suas unidades 

jurisdicionadas. 

3.1.2 Tratamento dos Dados 

Todos os 84 Relatórios de Gestão almejados foram obtidos. Assim, a expectativa é 

reunir um total de 84 formulários de avaliação dos controles internos, sendo 28 avaliações por 

ano, 27 provenientes das unidades do DPF distribuídas nos estados da federação e no Distrito 

Federal e uma referente ao órgão central. 

O Quadro 1 apresenta o formulário de avaliação a ser apresentado nos Relatórios de 

Gestão. 

Quadro 1 – Formulário de avaliação do sistema de controle interno para o Relatório de Gestão. 

Aspectos do sistema de controle interno   Avaliação 
Ambiente de Controle  1 2 3 4 5
1. Os altos dirigentes da UJ percebem os controles internos como essenciais à consecução dos 
objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento. 

     

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores 
e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.  

     

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente.      
4. Existe código formalizado de ética ou de conduta.       
5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em 
documentos formais. 

     

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos 
diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais 
ou código de ética ou conduta. 

     

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das 
responsabilidades. 

     

8. Existe adequada segregação de funções nos processos da competência da UJ.      
9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela 
UJ. 

     

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5
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10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados.      
11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da 
unidade. 

     

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos 
seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses 
riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los. 

     

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de 
conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão. 

     

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil 
de risco da UJ, ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo. 

     

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma 
escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão. 

     

16. Existe histórico de fraudes e perdas decorrentes de fragilidades nos processos internos da 
unidade. 

     

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar 
responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 

     

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e 
valores de responsabilidade da unidade. 

     

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5
19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e 
alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas. 

     

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente 
de acordo com um plano de longo prazo. 

     

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios 
que possam derivar de sua aplicação. 

     

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente 
relacionados com os objetivos de controle. 

     

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5
23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e 
comunicada tempestivamente às pessoas adequadas. 

     

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para 
permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas. 

     

25. A informação disponível à UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.      
26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e 
indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz. 

     

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as 
direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.  

     

Monitoramento 1 2 3 4 5
28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade 
e qualidade ao longo do tempo. 

     

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas 
avaliações sofridas. 

     

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho.      
LEGENDA 
Níveis de Avaliação: 
(1) Totalmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente não aplicado no 
contexto da UJ. 
(2) Parcialmente inválida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém, em sua minoria. 
(3) Neutra: Significa que não há como afirmar a proporção de aplicação do fundamento descrito na afirmativa no 
contexto da UJ. 
(4) Parcialmente válida: Significa que o fundamento descrito na afirmativa é parcialmente aplicado no contexto 
da UJ, porém, em sua maioria. 
(5) Totalmente válida. Significa que o fundamento descrito na afirmativa é integralmente aplicado no contexto 
da UJ. 

Fonte: Portaria nº277/2010 do Tribunal de Contas da União (TCU 2010c) 
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Ao preencher o formulário, o gestor atribui um nível de 1 a 5 para cada pergunta, 

equivalendo o nível 1 a Totalmente inválida, e o nível 5 a Totalmente válida. As 30 perguntas 

visam avaliar os cinco componentes dos controles internos preconizados pelo COSO I. Em seus 

normativos, o TCU chama os componentes dos controles internos de aspectos do sistema de 

controle interno. 

Dentre os 84 Relatórios de Gestão obtidos, 5 deles não apresentaram a avaliação dos 

controles internos. 

 

Tabela 1 – Quantidade de formulários de avaliação do sistema de controle interno. 

Exercício 
Nº de Relatórios de 

Gestão obtidos 
Nº de avaliações 

obtidas 
Unidades que não apresentaram 

a avaliação 

2010 28 24 
Bahia, Espírito Santo, Paraíba e 

Tocantins 

2011 28 27 Mato Grosso do Sul 

2012 28 28 --- 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Na análise dos dados, as respostas foram caracterizadas anualmente por estatística 

descritiva, e pela apresentação de histogramas conforme o ano de exercício a que se referem.  

A distribuição de frequência e os histogramas de cada um dos cinco componentes serão também 

analisados.  

As avaliações foram submetidas a dois testes estatísticos com o objetivo de verificar se 

a diferença entre os anos foi estatisticamente significativa, e se há uma percepção compartilhada 

sobre os controles internos entre as unidades do DPF. O Sistema SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences) versão 22 foi utilizado como ferramenta computacional para o tratamento 

dos dados. 

O Teste de Friedman foi utilizado para comparar as avaliações de 2010, 2011 e 2012 

entre si. Ele verifica a similaridade das avaliações e testa a hipótese de que a auto-avaliação dos 

Controles Internos para os três anos foi igual. É um teste não-paramétrico para comparar dados 

vinculados, ou seja, quando o mesmo ponto é avaliado mais de uma vez. No cálculo, os escores 

são utilizados apenas para realizar o ordenamento, sendo a soma dos postos o valor utilizado 
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para o teste de igualdade. De forma complementar, o teste de Wilcoxon foi utilizado para 

identificar entre quais anos ocorre a diferença e em qual o valor foi significativamente maior. 

Na verificação de percepção compartilhada, supõe-se que uma população que 

compartilha uma mesma percepção em relação a uma determinada variável apresentará uma 

distribuição de escores mais assimétrica do que uma população que não apresenta um 

entendimento convergente (Rea; Parker, 2000). Assim, o grau de concordância dos sujeitos 

pode ser analisado pelo grau de assimetria da distribuição dos escores. Para tal verificação, foi 

utilizado o coeficiente de assimetria de Fisher e Pearson. O valor do coeficiente corresponde ao 

grau de assimetria, e o sinal, ao deslocamento da distribuição, correspondendo o sinal positivo 

à distribuição assimétrica com concentração à esquerda, e o sinal negativo à distribuição 

assimétrica com concentração à direita. O intervalo de confiança no qual se entende que a 

distribuição não é assimétrica, ou seja, os sujeitos não compartilham a mesma percepção, é o 

valor de ± 2 vezes o erro padrão de assimetria. 

Comentários, elucidações e considerações acerca da avaliação identificados no corpo 

dos Relatórios de Gestão foram subsidiariamente utilizados. A análise dos dados estão apostas 

na seção 4. 

3.2 Controle Interno exercido pela CGU 

3.2.1 Busca Documental 

Para a avaliação dos efeitos do Controle Interno exercido pela CGU sobre a gestão, 

buscou-se identificar as recomendações desse órgão ao DPF e seu atendimento. 

As recomendações ao DPF constam no Plano de Providência Permanente (PPP), onde 

se registram todas as recomendações constantes nas notas de Auditorias emitidas durante a fase 

de apuração e do relatório de auditoria anual de contas, bem como as recomendações 

formuladas por meio de Notas de Auditoria, Notas Técnicas ou relatórios de auditoria 

decorrentes de outras ações de controle. Entretanto, durante a pesquisa, a CGU informou que o 

PPP é dinâmico no exercício, e nele não seria possível identificar esse histórico de 

recomendações. 

[...] o Plano de Providências Permanente (PPP) é um instrumento dinâmico de 
monitoramento contínuo, que registra gradualmente o encaminhamento das 
soluções para resolução das constatações identificadas pelo órgão de controle 
interno. 
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Assim, o PPP decorre de informações continuamente apresentadas pelas 
Unidades Jurisdicionadas (UJ) e da análise realizada pelo Controle Interno. 
Suas informações são atualizadas ao longo do exercício e apresentadas no 
relatório de gestão anual das UJ e no relatório de auditoria anual elaborado 
pelo órgão de controle interno (Controladoria-Geral da União –CGU). 
(BRASIL, 2013a) 

 

Dessa forma, foram utilizadas informações constantes no Relatório de Auditoria Anual 

de Contas elaborado pela CGU. Esse relatório, junto com rol de responsáveis e o relatório de 

gestão, constituem os autos iniciais dos processos de prestação de contas do exercício a ser 

encaminhado ao Tribunal de Contas da União. 

Não há obrigação legal de a CGU publicar seus trabalhos, fato que dificulta o acesso ao 

público. No sitio da CGU na internet, é possível encontrar diversos relatórios publicados, 

entretanto a publicação está restrita a partes dos documentos, faltando seções e anexos 

indispensáveis para a pesquisa.  

Para suprir essa limitação, os relatórios foram solicitados ao órgão com base na lei nº 

12.527/2011, Lei de Acesso a Informação. Os pedidos ocorreram pelo sistema e-SIC, Sistema 

Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão, mantido pelo Governo Federal, cujo acesso 

está disponível no portal www.acessoainformacao.gov.br. O mesmo procedimento foi 

anteriormente adotado quando da solicitação do PPP. 

3.2.2 Tratamento dos Dados 

Foram encaminhados pela Secretaria Federal de Controle Interno os relatórios de 

auditoria referentes ao DPF, exercício de 2010, 2011 e 2012. Os relatórios encaminhados 

apresentam como unidade auditada a Coordenação de Administração do DPF, entretanto 

tratam-se de relatórios consolidados. Quando for conveniente ao TCU avaliar a gestão em 

conjunto de mais de uma unidade jurisdicionada, o TCU determina que o relatório seja 

consolidado. No caso, as informações abrangem a gestão das unidades centrais do DPF. 

Destacam-se nos relatórios a seção que apresenta a Avaliação do Cumprimento pela UJ 

das Recomendações do TCU e do Controle Interno, e a 2ª parte dos relatórios, onde constam as 

recomendações da CGU ao DPF. Busca-se verificar o atendimento ou não das recomendações 

expedidas pela CGU.  

Ademais, as novas recomendações trazidas pelos relatórios examinados serão 

classificadas de forma a possibilitar a visualização do perfil destas recomendações. 
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As novas recomendações foram classificadas conforme o seu teor entre as seguintes 

classes: 

- Licitações: recomendações cujo cerne aborde prioritariamente os 

procedimentos para contração e aquisição de bens e serviços (ex.: falhas na 

pesquisa de mercado, escolha equivocada da modalidade de licitação, falhas no 

edital); 

- Contratos: recomendações cujo cerne aborde procedimentos na gestão de 

contratos (ex: ausência de indicação do fiscal do contrato, pagamento de item 

estranho ao objeto); 

- Pessoal: recomendações cujo cerne aborde prioritariamente a gestão de pessoas 

(ex.: pagamentos indevidos, falhas no cadastro de servidores, contagem indevida 

de tempo de serviço para aposentadoria); 

- Financeira e Orçamentária: recomendações cujo cerne aborde a administração 

contábil, financeira e orçamentária (ex.: pagamento de despesa sem 

documentação comprobatória suficiente, inscrições em restos a pagar indevida, 

retenção a menor de impostos, utilização de recursos orçamentários de dotação 

ou exercício diverso); 

- Gestão: recomendações cujo cerne aborde prioritariamente atos de gestão (ex: 

utilizar serviços sem amparo contratual, ausência de transparência, falha no 

controle patrimonial); 

- Outros: recomendações cujo cerne aborde temas não contemplados nos itens 

anteriores. 

A segmentação nas classes acima ocorreu baseada no próprio organograma do DPF, que 

segmenta essas funções em setores distintos. 

Como explanado na seção 2.2, no Relatório de Auditoria evitam-se registros de baixa 

materialidade e relevância. Assim, é esperado que as recomendações computadas não 

representem a totalidade das recomendações emanadas pelas diversas auditorias realizadas 

durante o exercício, mas sim uma amostra cujo conteúdo é significativo para a análise da gestão. 

Para cada constatação identificada pela auditoria, usualmente é expedida uma ou mais 

recomendações. Nos casos em que o relatório de auditoria omitir o número, será contabilizada 

uma unidade para a constatação. 
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Ao contrário das novas recomendações, as recomendações passadas não têm o seu teor 

reproduzido no relatório de auditoria, por isso elas não foram classificadas.  

Para verificar concentrações, e observar as mudanças entre os anos analisados, foi 

calculado o percentual da representação de cada classe por ano. 

Foi também realizada a análise do conteúdo dos trechos do relatório que abordam o 

atendimento às recomendações e os controles internos do DPF, incluindo a verificação da 

tempestividade das recomendações da CGU. Na verificação da tempestividade, a unidade 

mínima do cálculo de tempo utilizada foi 1 ano. 

3.3 Controle Externo exercido pelo TCU 

3.3.1 Busca Documental 

Diferentemente da CGU, o trabalho do TCU não resulta em recomendações, mas em 

deliberações. Dessa forma, para verificar os efeitos do Controle Externo do TCU sobre a gestão 

do DPF, buscou-se analisar as deliberações do TCU, classificá-las e estudar seu perfil. 

As deliberações do TCU são publicadas e estão disponíveis à sociedade no portal do 

órgão. O Regimento Interno do TCU2 prevê tipos distintos de deliberações conforme o assunto 

tratado. Deliberações do tipo Decisão se referem a uma antiga forma de deliberação do TCU, 

extinta em 2002. Os Acórdãos são as deliberações referentes ao julgamento das tomadas e 

prestações de contas, os Pareceres concentram-se na análise e proposituras referentes às Contas 

do Governo. Instrução Normativa, Resolução e Decisão Normativa são deliberações de caráter 

regulamentador.  

Para esse trabalho, a deliberação de interesse foi a do tipo acórdão. Importante esclarecer 

que, conforme art. 143 do Regimento Interno do TCU (TCU, 2011), alguns processos podem 

                                                 
2Art. 67. As deliberações do Plenário e, no que couber, das câmaras, terão a forma de: 
I – instrução normativa, quando se tratar de disciplinamento de matéria que envolva pessoa física, órgão ou 
entidade sujeita à jurisdição do Tribunal; 
II – resolução, quando se tratar de: 
a) aprovação do Regimento Interno, de ato definidor da estrutura, atribuições e funcionamento do Tribunal, das 
unidades de sua Secretaria e demais serviços auxiliares;  
b) outras matérias de natureza administrativa interna que, a critério do Tribunal, devam revestir-se dessa forma;  
III – decisão normativa, quando se tratar de fixação de critério ou orientação, e não se justificar a expedição de 
instrução normativa ou resolução;  
IV – parecer, quando se tratar de:  
a) Contas do Governo da República;  
b) outros casos em que, por lei, deva o Tribunal assim se manifestar;  
V – acórdão, quando se tratar de deliberação em matéria da competência do Tribunal de Contas da União não 
enquadrada nos incisos anteriores. (TCU, 2002) 
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ser submetidos a um rito diferenciado de apreciação quando algumas situações são 

caracterizadas, tais como, quando a proposta de deliberação e os pareceres constantes no 

processo concluam pela regularidade ou regularidade com ressalvas das contas. Nesses casos, 

julga-se uma relação de vários processos ao mesmo tempo, e os acórdãos são chamados de 

acórdãos de relação. Esses acórdãos não foram objetos desse estudo. 

Assim, para acessar os dados do TCU, foi utilizado o formulário virtual de pesquisa 

avançada e selecionada a base de dados Acórdãos e Decisões. Os filtros da pesquisa 

concentraram-se em dois campos, o Ano do Acórdão e a Entidade. O campo Ano do Acórdão 

indica o ano em que ocorreu a deliberação, e o campo Entidade aponta a instituição 

jurisdicionada. Para os acórdãos de 2010, por exemplo, o argumento de pesquisa foi: 

NUMANOACORDAO:2010 AND ENTIDADE:"polícia federal". 

3.3.2 Tratamento dos Dados 

Foram obtidos 109 acórdãos referentes aos três anos de interesse. A Tabela 2 apresenta 

o número de acórdãos resultante do argumento de pesquisa e, a título informativo, o total de 

acórdãos julgados pelo TCU no respectivo ano. 

 

Tabela 2 – Quantidade de Acórdãos por ano. 

Ano Nº de acórdãos - Pesquisa Nº total de acórdãos julgados no ano 

2010 34 5.751 

2011 42 5.564 

2012 33 5.430 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O conteúdo dos acórdãos foi analisado e classificado conforme o seu teor entre as 

seguintes classes: 

- Licitações: acórdãos cujo cerne aborde prioritariamente os procedimentos para 

contração e aquisição de bens e serviços (ex.: falhas na pesquisa de mercado, 

escolha equivocada da modalidade de licitação, falhas no edital); 
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- Contratos: acórdãos cujo cerne aborde procedimentos na gestão de contratos 

(ex: ausência de indicação do fiscal do contrato, pagamento de item estranho ao 

objeto); 

- Pessoal: acórdãos cujo cerne aborde prioritariamente a gestão de pessoas (ex.: 

pagamentos indevidos, falhas no cadastro de servidores, contagem indevida de 

tempo de serviço para aposentadoria); 

- Financeira e Orçamentária: acórdãos cujo cerne aborde a administração 

contábil, financeira e orçamentária (ex.: pagamento de despesa sem 

documentação comprobatória suficiente, inscrições em restos a pagar indevida, 

retenção a menor de impostos, utilização de recursos orçamentários de dotação 

ou exercício diverso); 

- Gestão: acórdãos cujo cerne aborde prioritariamente atos de gestão (ex: utilizar 

serviços sem amparo contratual, ausência de transparência, falha no controle 

patrimonial); 

- Deliberações Processuais: acórdãos que apenas tratam de ritos processuais (ex: 

sobrestamento de processo, acolhimento de recurso); 

- Outros: acórdãos cujo cerne aborde temas não contemplados nos itens 

anteriores. 

 

A segmentação nas classes acima ocorreu baseada no próprio organograma do DPF, que 

segmenta essas funções em setores distintos. 

Foram calculadas as proporções relativas de cada classe para verificar concentrações, e 

observar as mudanças entre os anos analisados.  

O intervalo de tempo entre a execução do ato de gestão e sua apreciação pelo Tribunal 

de Contas da União foi calculado para cada acórdão para verificar a tempestividade das 

deliberações. A unidade mínima do cálculo de tempo utilizada foi 1 ano. Assim, atos julgados 

no mesmo exercício ou no exercício anterior foram contabilizados no intervalo de até um ano. 

Foi também realizada a análise do conteúdo dos acórdãos, destacando-se os itens de 

maior repercussão. 
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A análise dos dados não contemplou a realização de uma correlação entre os dados 

identificados para os Controles Internos, Controle Interno e Controle Externo devido à distinção 

do objeto sobre os quais incidiram os controles e ao descompasso temporal da atuação de cada 

controle. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Controles Internos 

4.1.1 Perfil dos dados 

Foi analisado um total de 80 formulários, sendo 24 do exercício de 2010, 27 do exercício 

de 2011 e 28 do exercício de 2012. Cada formulário possuía 30 questões e eram idênticos nos 

três exercícios.  

As respostas às questões do formulário que avalia os Controles Internos podem 

apresentar os seguintes escores: (1) para totalmente inválida, (2) para parcialmente inválida, (3) 

para neutra, (4) para parcialmente válida e (5) para totalmente válida. Após consolidar por ano 

os escores dos formulários, obtêm-se os seguintes dados: 

 

Tabela 3 – Distribuição dos escores nas avaliações dos Controles Internos. 

Ano de 
Exercício 

Escores 
Total 

1 2 3 4 5 

2010 49 (7%) 96 (13%) 140 (20%) 259 (36%) 174 (24%) 7181 (100%) 

2011 36 (4%) 93 (12%) 175 (22%) 306 (38%) 197 (24%) 8072 (100%) 

2012 13 (1%) 74 (9%) 165 (20%) 358 (43%) 230 (27%) 840 (100%) 
1 As unidades do Piauí e Amapá não responderam à questão nº 10   
2 A unidade de Sergipe não respondeu à questão nº 19 e a unidade da Bahia não respondeu às questões 

nº 25 e nº 27. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Os histogramas constantes na Figura 1 ilustram a distribuição dos escores atribuídos nas 

avaliações para cada ano analisado. 
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Figura 1 – Histogramas de distribuição dos escores das avaliações dos Controles Internos. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

A análise dos histogramas da Figura 1 sugere que nesses três anos a distribuição está 

mudando e há um aumento dos escores dos Controles Internos. Essa tendência é percebida 

também pela evolução da distribuição de frequências dos escores 1 e 2, os quais representavam 

juntos 20% em 2010, 16% em 2011 e 11% em 2012, e pela evolução dos escores 4 e 5, que 

juntos representavam 60% em 2010, 62% em 2011, atingindo 69% em 2012. 

A Tabela 4 apresenta dados estatísticos descritivos calculados para representar as 

avaliações anuais. 

 

Tabela 4 – Estatística descritiva das avaliações dos Controles Internos. 

Ano de 
Exercício 

Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana 
1º 

 Quartil 
3º 

 Quartil 

2010 1 5 3,58 1,187 4 3 4 

2011 1 5 3,66 1,101 4 3 4 

2012 1 5 3,85 ,971 4 3 5 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Como medidas de tendência central, foram calculadas a mediana e a média. Apesar da 

mediana não apresentar variação nos três exercícios, a evolução da média e do 3º quartil 

observada nos valores da Tabela 4 corroboram com a evolução crescente sugerida pelos 

Histogramas.  

Observa-se ainda a diminuição do valor do desvio padrão ao longo dos anos. Por ser o 

desvio padrão uma medida de dispersão estatística que mostra o quanto de variação existe em 
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relação ao valor esperado, infere-se que não só os escores têm ficado mais elevados, mas têm-

se concentrado mais próximos da média. 

Agrupando as questões do formulário conforme os 5 componentes preconizados pelo 

COSO I, foram elaborados os histogramas apresentados da Figura 2 a Figura 6. Eles ilustram a 

distribuição dos escores dos componentes por ano. A Tabela 5 apresenta a distribuição de 

frequência desses dados. 

 

 

Figura 2 – Histogramas de distribuição dos escores do componente Ambiente de Controle. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Figura 3 – Histogramas de distribuição dos escores do componente Avaliação de Risco. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Figura 4 – Histogramas de distribuição dos escores do componente Procedimentos de 
Controle. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Figura 5 – Histogramas de distribuição dos escores do componente Informação e Comunicação. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 

Figura 6 – Histogramas de distribuição dos escores do componente Monitoramento. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Tabela 5 – Distribuição dos escores por componente. 

Ano de 
Exercício 

Escores 
Total 

1 2 3 4 5 

Ambiente de Controle      

2010 8 (4%) 15 (7%) 31 (14%) 105 (49%) 57 (26%) 216 (100%) 

2011 3 (1%) 23 (9%) 44 (18%) 107 (44%) 66 (27%) 243 (100%) 

2012 3 (1%) 15 (6%) 36 (14%) 114 (45%) 84 (33%) 252 (100%) 

Avaliação de Risco     

2010 20 (9%) 46 (21%) 35 (16%) 51 (24%) 62(29%) 214 (100%) 

2011 18 (7%) 43 (18%) 57 (23%) 57 (23%) 68 (28%) 243 (100%) 

2012 5 (2%) 36 (14%) 60 (24%) 68 (27%) 83 (33%) 252 (100%) 

Procedimento de Controle     

2010 8 (8%) 16 (17%) 33 (34%) 24 (25%) 15 (16%) 96 (100%) 

2011 5 (5%) 13 (12%) 39 (36%) 33 (31%) 17 (16%) 107 (100%) 

2012 1 (1%) 7 (6%) 37 (33%) 47 (42%) 20 (18%) 112(100%) 

Informação e comunicação     

2010 5 (4%) 11 (9%) 17 (14%) 64 (53%) 23 (20%) 120 (100%) 

2011 4 (3%) 5 (4%) 16 (12%) 75 (56%) 33 (25%) 133 (100%) 

2012 1 (1%) 7 (5%) 15 (10%) 85 (61%) 32 (23%) 140 (100%) 

Monitoramento      

2010 8 (11%) 8 (11%) 24 (33%) 15 (21%) 17 (24%) 72 (100%) 

2011 6 (7%) 9 (11%) 19 (24%) 34 (42%) 13 (16%) 81 (100%) 

2012 3 (4%) 9 (11%) 17 (20%) 44 (52%) 11 (13%) 84 (100%) 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As evoluções dos histogramas dos componentes de avaliação dos Controles Internos 

apresentam a mesma propensão dos histogramas dos escores consolidados apresentados na 

Figura 2, sugerindo um desenvolvimento crescente.  

Na Tabela 5, destaca-se a redução do percentual dos escores 1 e 2 do componente 

Procedimento de Controle, que juntos representavam 25% em 2010, 17% em 2011 e apenas 7% 

em 2012, e o aumento do percentual dos escores 4 e 5 do componente Monitoramento, que 

juntos representavam 44% em 2010, 58% em 2011 e 65% em 2012. 

Dados estatísticos descritivos também foram calculados para cada um dos componentes, 

e estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Estatística descritiva das avaliações por componente. 

Ano de Exercício Mínimo Máximo Média 
Desvio 
Padrão 

Mediana 
1º 

Quartil 
3º 

Quartil 

Ambiente de Controle       

2010 1 5 3,87 1,003 4 3,75 5 

2011 1 5 3,86 0,963 4 3 5 

2012 1 5 4,04 0,907 4 4 5 

Avaliação de Risco       

2010 1 5 3,42 1,350 4 2 5 

2011 1 5 3,47 1,270 4 2,5 5 

2012 1 5 3,75 1,122 4 3 5 

Procedimento de Controle       

2010 1 5 3,23 1,156 3 2,75 4 

2011 1 5 3,41 1,046 3 3 4 

2012 1 5 3,70 0,868 4 3 4 

Informação e comunicação       

2010 1 5 3,74 1,008 4 3 4 

2011 1 5 3,96 0,891 4 4 4 

2012 1 5 4,00 0,777 4 4 4 

Monitoramento       

2010 1 5 3,35 1,269 3 3 4 

2011 1 5 3,48 1,119 4 3 4 

2012 1 5 3,61 0,970 4 3 4 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com relação às medidas de tendência central, todos os componentes apresentaram 

evolução na média, com destaque para o componente Procedimento de Controle que apresentou 

o maior crescimento, indo de 3,23 em 2010 para 3,70 em 2012. Esse crescimento é verificado 

também na evolução da mediana.  

Observando o escore da mediana e a distância interquartílica, percebe-se que o 

componente mais bem avaliado no último ano é Ambiente de Controle, seguido por Informação 

e Comunicação.  

Interessante destacar que os dois componentes com menor média, Monitoramento e 

Procedimento de Controle, foram os destaques quanto ao aumento dos escores 4 e 5 e quanto à 

redução de escores 1 e 2, respectivamente. 
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4.1.2 Comparação entre as avaliações anuais 

Apesar da análise dos histogramas e os valores descritivos sugerirem uma mudança na 

avaliação dos Controles Internos, os dados foram submetidos a um teste para verificar se os 

dados coletados nos 3 anos apresentam diferenças estatisticamente relevantes. Para tanto, os 

dados foram sujeitos ao teste de Friedman. Nesse teste, a hipótese nula é que não há diferença 

estatística relevante entre as avaliações dos três anos, e a hipótese alternativa preconiza que há 

diferença entre as avaliações. Se p-valor for menor que 0,05 (para uma probabilidade de 95% 

de certeza), rejeita-se a hipótese nula. 

 

Tabela 7 – Teste de Friedman 

Postos de média 
N Qui-quadrado df p-valor 

2010 2011 2012 

1,93 2,05 2,02 687 13,196 2 ,001 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Teste de Friedman rejeitou a hipótese nula (X²(2)=13,196, p=0,001) e concluiu que 

há diferença estatística significativa entre as avaliações dos três anos. Porém, o teste não 

apresenta entre quais avaliações foi observada a diferença. Para identificar entre quais 

exercícios está a diferença, foi utilizado o teste de Wilcoxon, teste similar, não paramétrico, que 

compara apenas 2 amostras.  

Assim, foram realizados 3 testes de Wilcoxon, um para cada combinação de anos, 2010-

2011, 2010-2012, 2011-2012. Para analisar múltiplas comparações é necessário realizar a 

correção de Bonferroni, que é a divisão do nível de significância pelo número de testes, ou seja, 

0,05/3 = 0,017. Dessa forma, se o valor de p for maior que 0,017, não há uma diferença 

estatística relevante. 
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Tabela 8 – Testes de Wilcoxon  

  N 
Postos de 

média 

Soma de 

classificações 

2011-2010 

(z = -5,0551) 
(p-valor = ,000) 

Classificações Negativas 102a 110,97 11319,00 

Classificações Positivas 161b 145,32 23397,00 

Vínculos 424c   

Total 687   

2012-2010 

(z = -4,7751) 
(p-valor = ,000) 

Classificações Negativas 162d 171,73 27820,00 

Classificações Positivas 228e 212,39 48425,00 

Vínculos 328f   

 Total 718   

2012-2011 

(z = -3,7721) 
(p-valor = ,000) 

Classificações Negativas 132g 148,55 19608,00 

Classificações Positivas 188h 168,89 31175,00 

Vínculos 487i   

 Total 807   

¹com base em postos negativos 

a 2011 < 2010 
b 2011 > 2010 
c 2011 = 2010 

d 2012 < 2010 
e 2012 > 2010 

f 2012 =  2010 

g 2012 < 2011 
h 2012 > 2011 

i 2012 = 2011 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Os testes de Wilcoxon apontaram uma redução estatisticamente significativa nos pares 

de ano testados, 2011-2010 (Z=.-5,055, p=0,000), 2012-2010 (Z=-4,775, p=0,000) e 2012-2011 

(Z=3,772, p=0,000). Considerando que os testes foram executados com o ano posterior à frente, 

temos na verdade um aumento estatisticamente significativo das avaliações dos Controles 

Internos, indicando uma curva crescente nos valores da avaliação. 

4.1.3 Análise da percepção compartilhada 

Para verificar se as unidades do DPF compartilham a mesma percepção dos Controles 

Internos, foi calculado o coeficiente de assimetria da distribuição dos escores de cada questão. 

Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 9.  
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Tabela 9 – Índices de assimetria. 

Componente / 

Ano de Exercício 
Questões 

Ambiente de 
Controle 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 

2010 -2,022 -,741 -1,394 -1,410 -1,271 -,346 -1,338 -2,157 -1,717 

2011 -1,050 ,356 -,486 -,870 -1,338 ,033 -1,315 -1,365 -,865 

2012 -,631 -,291 -,793 -1,216 -1,441 -,151 -,075 -1,145 -,921 

Avaliação de 
Risco 

Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 

2010 -,934 -,368 ,041 -,215 ,452 -,037 ,375 -4,157 -3,863 

2011 -,895 -,394 ,315 ,046 ,230 -,678 ,384 -5,196 -1,416 

2012 -1,009 ,083 ,024 -,132 ,194 -,302 -,803 -5,292 -1,221 

Procedimento 
de Controle 

Q19 Q20 Q21 Q22 
     

2010 -,731 ,269 -,092 -,224      

2011 -,779 -,059 -,222 -,339      

2012 -,083 -,167 -,657 -,083      

Informação e 
comunicação 

Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 
    

2010 -1,516 -1,623 -,921 -1,430 -,367     

2011 -,988 -,814 -,589 -1,962 -1,245     

2012 -1,143 -,690 -,672 -,711 -1,416     

Monitoramento Q28 Q29 Q30       

2010 -,266 -,208 -,666       

2011 -,774 -,568 -,923       

2012 -,713 -1,273 -1,084       
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O erro de assimetria calculado foi 0,472 para 2010, 0,448 para 2011 e 0,441 para 2012. 

O limiar do intervalo de confiança é aproximadamente duas vezes o valor do erro de assimetria. 

Se o coeficiente de assimetria se encontrar nesse intervalo, considera-se a distribuição 

aproximadamente simétrica, afastando a hipótese de uma percepção compartilhada. Os valores 

fora desse intervalo estão sublinhados na Tabela 9, e assinalam que houve uma percepção 

compartilhada relevante nessas questões. 

Algumas questões destacaram-se das demais quanto à assimetria. A questão 12 

apresentou o menor conjunto de coeficientes de assimetria, ou seja, é a questão com a menor 

concordância entre as unidades do DPF. Ela está entre as 3 questões que foram avaliadas com 

os menores escores. 
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12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou 
externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação 
da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de 
medidas para mitigá-los. (TCU 2010c) 

 

As questões 5, 8, 17, 18 e 23 destacam-se por apresentarem concordância na percepção 

nos 3 anos de avaliação. Dentre elas destaca-se a questão 17, que apresenta índices muito 

superiores que as demais.  

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar 
sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos. 
(TCU 2010c) 

 

Além da alta concordância, a questão 17 é a questão que apresenta os maiores escores 

dentre as questões, apresentando como medidas de tendência central uma mediana com escore 

5 e a média com valor acima de 4,75 em todos os 3 anos avaliados. 

Para verificar de forma geral a percepção compartilhada das unidades do DPF, foi 

observada a proporção de questões com respostas assimétricas em cada exercício. Caso a 

distribuição da maioria das questões fosse assimétrica, seria considerado que existiria uma 

concordância significativa na percepção. Entretanto as proporções identificadas apontam que, 

de maneira geral, as unidades do DPF que avaliaram os Controles Internos apresentam pouca 

concordância quanto às suas percepções dos Controles Internos. 

 

Tabela 10 – Proporção de questões com assimetria. 

Ano de Exercício
Nº de questões com 

distribuição assimétrica 
Nº total de questões % de assimetria 

2010 12 30 40,0% 

2011 10 30 33,3% 

2012 11 30 36,7% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A análise individual dos componentes dos Controles Internos aponta na mesma direção 

do índice anual, mantendo-se o diagnóstico de pouca concordância na avaliação individualizada 

dos componentes.  
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Tabela 11 – Proporção de questões com assimetria por componente. 

Ano de 
Exercício 

Ambiente de 
Controle 

Avaliação 
de Risco 

Procedimento 
de Controle 

Informação e 
Comunicação 

Monitoramento 

2010 77,8% 22,2% 0,0% 60,0% 0,0% 

2011 44,4% 22,2% 0,0% 60,0% 33,3% 

2012 33,3% 33,3% 0,0% 40,0% 66,7% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A partir dos dados da Tabela 11, percebe-se que os componentes Ambiente de Controle 

e Informação e Comunicação apresentavam uma percepção compartilhada na maioria das 

avaliações, mas que não se manteve em 2012. Quanto ao componente Procedimento de 

Controle, nenhuma das quatro questões em nenhum dos anos apresentou um índice significativo 

de percepção compartilhada. O componente Monitoramento se destaca por apresentar uma 

proporção crescente de questões que apresentaram uma percepção compartilhada entre os 

respondentes, e por ser o único componente a apresentar em 2012 uma percepção compartilhada 

para a maioria das questões. 

A ausência de um entendimento comum em relação a uma questão pode estar 

relacionada a uma ou várias causas, como por exemplo, ao desconhecimento do assunto 

abordado na questão, à falta de compreensão do enunciado da questão, ou às diferentes 

realidades existentes entre as unidades da PF.  

4.1.4 Análise textual 

De forma complementar, foi realizada a análise dos parágrafos da seção de Avaliação 

dos Controles Internos do Relatório de Gestão que antecediam ou que sucediam o formulário 

de avaliação, às vezes sob o título de “análise crítica” ou de “considerações gerais”. 

Alguns extratos exemplificativos dos Relatórios de Gestão referentes ao exercício de 

2010, 2011 e 2012 estão apostos do Quadro 2 ao Quadro 6. 

 

Quadro 2 – Citações extraídas dos Relatórios de Gestão da Superintendência da BA. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010 
(p.33) 

 
7.1  Estrutura de controles internos da UJ 
A UJ não possui órgão de controle interno. Já está previsto a criação, no âmbito 
da UJ, de um Núcleo de Controle Interno, para assessorar o Gestor nos atos e fatos 
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de gestão, verificando a legalidade, admissibilidade, razoabilidade e possibilidade 
dos mesmos. 
 

2011 
(p.35) 

Foi criado no organograma do Departamento de Polícia Federal a Assessoria 
de Controle Interno, cujo objetivo é justamente auxiliar as diversas unidades 
descentralizadas [...]. Contudo, esta Assessoria ainda está sendo estruturada e 
ainda não atingiu a sua plena capacidade de acompanhamento das atividades 
desenvolvidas no âmbito do Departamento de Polícia Federal como um todo. 
 

2012 
(p.29) 

Análise Crítica (Considerações do autor):  
[...] Sob outro prisma, há que se considerar também a ausência de um setor 
exclusivo de controle interno, por conta da insuficiência de efetivo na UJ.  
De fato, no âmbito da SR/DPF/BA, a execução precípua de controle interno é 
realizada pelas chefias, em suas respectivas áreas de atribuição, sempre sob a 
orientação e supervisão do Superintendente Regional. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
Quadro 3 – Citações extraídas dos Relatórios de Gestão da Superintendência da Paraíba. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010 
(p.68) 

 
7.1) ESTRUTURA DE CONTROLES INTERNOS DA UJ 
– não se aplica – 
O questionário foi respondido pela Direção Geral e até a presente data esta 
Unidade Jurisdicionada não possui Unidade de Controle Interno estruturado, 
tendo o preenchimento deste quadro “prejudicado”. 
 

2011 
(p.61) 

Embora a Direção Geral do DPF tenha definido, no seu planejamento estratégico de 
médio prazo, como uma de suas prioridades a ampliação da atuação da Assessoria 
de Controle Interno, por meio da criação de projeções regionais em todas as suas 
vinte e sete Superintendências, a Regional da Polícia Federal no Estado da Paraíba 
não possui servidor especialmente designado para acompanhar os procedimentos 
relativos aos controles internos.  
Até o presente momento, estas atribuições são realizadas pela estrutura 
formal da unidade administrativo, mediante implementação de procedimentos de 
conformidade contábil e de gestão, bem como pelo rigoroso critério de segregação 
de funções que envolvem as rotinas de planejamento, execução orçamentária e 
financeira, licitações e contratos, controle de estoques e de patrimônio e de 
ordenação e despesa. 
 

2012 
(p.68) 

Embora a Direção Geral da Polícia Federal tenha definido, no seu planejamento 
estratégico de médio prazo, como uma de suas prioridades a ampliação da atuação 
da Assessoria de Controle Interno, por meio da criação de projeções regionais em 
todas as suas vinte e sete Superintendências, a Regional da Polícia Federal no 
Estado da Paraíba não possui servidor especialmente designado para acompanhar 
os procedimentos relativos aos controles internos. 
Até o presente momento, as atribuições de controles internos são realizadas pela 
estrutura formal da unidade administrativo, mediante introdução de procedimentos 
de conformidade contábil e de gestão, bem como pelo rigoroso critério de 
segregação de funções que envolvem as rotinas de planejamento, execução 
orçamentária e financeira, licitações e contratos, controle de estoques e de 
patrimônio e de ordenação e despesa e pela Corregedoria Regional. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 4 – Citações extraídas dos Relatórios de Gestão da Superintendência do Pará. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010 
(p.30) 

 
Considerações Gerais: Não obstante o sistema de controle interno já fazer parte da 
estrutura funcional desta UJ, no entanto devido à falta de profissional capacitado, tal 
sistema ainda não foi efetivado e está dependente do próximo concurso para 
contratação de servidores para a área de apoio. 
 

2011a 

 
- - - 
 

2012 
(p.33) 

 Sob outro prisma, há que se considerar também a ausência de um setor exclusivo 
de controle interno, por conta da insuficiência de efetivo na UJ. De fato, no âmbito 
da SR/DPF/PA, a execução de controle interno é realizada pelas chefias, em 
suas respectivas áreas de atuação, sempre sob a orientação e supervisão do 
Superintendente Regional.  

a a unidade apresentou apenas o formulário de avaliação sem dizeres complementares. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Da análise textual dos Relatórios de Gestão de 2010, percebem-se interpretações equivocadas 

dos conceitos envolvidos na avaliação. Ao observar as justificativas da Bahia e da Paraíba para o não 

preenchimento da avaliação, ou as considerações apresentadas pelo Pará no formulário, fica latente a 

confusão entre os conceitos de Controles Internos e Unidade de Controle Interno. No relatório de 2010, 

as unidades nesses Estados, assim como a unidade de Tocantins, entenderam que o formulário visava 

avaliar sua Unidade de Controle Interno, mas como não a possuíam, não preencheram o formulário. A 

unidade do Espírito Santo também não apresentou em 2010 a avaliação dos controles internos e não 

justificou sua ausência.  

Retomando o conceito enunciado pelo Tribunal de Contas da União quando instituiu a 

avaliação, os Controles Internos são as atividades, planos e procedimentos utilizados com vistas a 

assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos e metas estabelecidos 

para as unidades jurisdicionadas sejam alcançados (BRASIL 2010a). A portaria acrescenta que para o 

preenchimento devem-se reunir pessoas que possam representar as áreas estratégicas da unidade, 

inclusive representantes da própria unidade de controle interno, caso exista. 

Apesar dos equívocos de interpretação apontados, foi ainda mais nítida a evolução ao longo 

desses 3 anos na compreensão dos conceitos envolvidos. Os estados da BA, ES e PB já no relatório de 

2011 apresentaram os formulários de avaliação devidamente preenchidos e com textos que demonstram 

uma grande melhoria no entendimento. Nos relatórios de 2012 percebe-se uma intervenção maior da 

unidade central refinando conceitos e padronizando os comentários. Textos padronizados com 

explicações gerais do DPF são identificados nos relatórios de várias unidades, a exemplo das citações 

extraídas dos relatórios de PB 2012 e PA 2012, ou BA 2012 e MG 2011 (Quadro 5).  
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Quadro 5 – Citações extraídas dos Relatórios de Gestão da Superintendência das Minas Gerais. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010 
(p.43) 

 
O sistema de controle interno na Unidade é realizado pelo trabalho de 
conformidade contábil e de gestão. Existem 02(dois) servidores responsáveis por 
este trabalho, em caráter de exclusividade, com monitoramento permanente das 
atividades financeiras e de gestão da Superintendência. As inconsistências 
encontradas são remetidas ao dirigente regional para subsidiar decisões e apurar 
eventuais responsabilidades. A instrução normativa nº 043/2010 – DG/DPF de 
23/12/2010 define os procedimentos para a instituição da Unidade de Controle 
Interno – UCI no âmbito das Superintendências da Polícia Federal. Tal Unidade 
englobaria as atividades de conformidade, além de gerenciar e divulgar as 
informações financeiras e de gestão em toda Unidade. 
 

2011 

(p.44) 
Embora a Direção Geral do DPF tenha definido, no seu planejamento estratégico 
de médio prazo como uma de suas prioridades a ampliação da atuação da 
Assessoria de Controle Interno, por meio da criação de projeções regionais 
em todas as suas vinte e sete Superintendências, a Regional da Polícia Federal 
no Estado de Minas Gerais não possui Unidade de Controles Interno que possa 
responder sobre a natureza da totalidade dos controles em questão. 
[...] 
Especificamente, a SR/DPF/MG realiza trabalho de conformidade contábil e de 
gestão. Existem dois servidores responsáveis por este trabalho, em caráter de 
exclusividade, com monitoramento permanente das atividades financeiras e de 
gestão da Superintendência. As inconsistências encontradas são remetidas ao 
dirigente regional para subsidiar decisões e apurar eventuais responsabilidades. 
A instrução normativa nº. 043/2012 – DG/DPF de 23/12/2012 define os 
procedimentos para a instituição da Unidade de Controle Interno – UCI no âmbito 
das Superintendências da Polícia Federal. Tal unidade englobaria as atividades de 
conformidade, além de gerenciar e divulgar as informações financeiras e de gestão 
em toda Unidade.  
 

2012 
(p.27) 

Cumprindo o que foi planejado e reportado no Relatório de Gestão do exercício de 
2011, foi instituída, por meio da Portaria nº 3.151/2012-DG/DPF, de 29 de outubro 
de 2012, a Unidade de Controle Interno da Superintendência Regional de 
Polícia Federal em Minas Gerais – UCI/SR/DPF/MG. A criação da Unidade de 
Controle Interno demonstra o compromisso da administração desta UJ com o 
fortalecimento dos sistemas e ambiente de controles internos. 
[...] 
A Unidade de Controle Interno é subordinada ao Superintendente Regional no 
Estado de Minas Gerais e vinculada tecnicamente ao Assessor de Controle Interno 
do Diretor Geral do DPF. Atualmente, a UCI é composta e está sob a 
responsabilidade de um Perito Criminal Federal e possui, de forma geral, a atribuição 
de assessorar o dirigente desta UJ (Superintendência) nas atividades de análise da 
legalidade, legitimidade e economicidade da gestão e prestação de contas aos 
órgãos de controle interno e externo. 
[...] 
Há uma constante busca pelo aprimoramento dos controles internos. A iniciativa 
desse aprimoramento tanto parte da administração, quanto dos próprios servidores. 
Sempre que possível, a criação de um novo controle (formulário, definição de um 
novo processo etc.) é feita de forma informatizada, propiciando melhor controle de 
acesso, maior e mais fácil divulgação e facilidade de uso. Esta UJ dispõe de um 
canal formal de divulgação que compreende o uso de sistemas disponíveis em sua 
intranet.  
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Quadro 6 – Citações extraídas dos Relatórios de Gestão da Superintendência do Rio Grande do 
Norte. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010 
(p.59) 

 
A Unidade de Controle Interno – UCI/DPF/RN foi instituída por meio da Portaria no. 
2140/2011-DG/DPF, de 10 de março de 2011. 
 

2011 

(p.76) 
A Direção Geral do DPF definiu, no seu planejamento estratégico de médio prazo, 
como uma de suas prioridades a ampliação da atuação da Assessoria de Controle 
Interno, por meio da criação de projeções regionais em todas as suas vinte e sete 
Superintendências. Dessa forma, a SR/DPF/RN foi patrocinadora do projeto de 
descentralização das atividades da Assessoria de Controle Interno, e precursora 
na implementação da primeira Unidade de Controle Interno do DPF, criada por 
meio da Portaria nº 2140/2011-DG/DPF, de 10 de março de 2011. Entretanto, 
somente em julho de 2011 começou a operar de fato, quando o responsável pela 
UCI/DPF/RN foi removido. 
Conforme a Instrução Normativa nº 043/2010-DG/DPF, de 23 de dezembro de 2010, 
a finalidade principal da UCI/DPF/RN é assessorar o dirigente da unidade 
descentralizada nas atividades de análise da legalidade, legitimidade e 
economicidade da gestão e prestação de contas aos órgãos de controle interno e 
externo.  
 

2012 
(p.57) 

A Direção Geral do DPF definiu, no seu planejamento estratégico de médio prazo, 
como uma de suas prioridades a ampliação da atuação da Assessoria de Controle 
Interno, por meio da criação de projeções regionais em todas as suas vinte e sete 
Superintendências. Dessa forma, a SR/DPF/RN foi patrocinadora do projeto de 
descentralização das atividades da Assessoria de Controle Interno, e precursora na 
implementação da primeira Unidade de Controle Interno do DPF, criada por meio da 
Portaria nº 2140/2011-DG/DPF, de 10 de março de 2011. 
Entretanto, devido ao baixo efetivo desta Superintendência Regional, o 
servidor designado para assumir a UCI/SR/DPF/RN, em meados de abril/2012, foi 
relotado para outro setor da Superintendência, ficando aquele Setor sem um 
responsável legal. 
Desta feita, as atribuições inerentes a UCI/SR/DPF/RN, constante na Instrução 
Normativa nº 043/2010-DG/DPF, abaixo transcritas, ficaram a cargo da Assessoria 
do GAB/SR/DPF/RN e do SELOG/SR/DPF/RN.  
[...] 
Assim, considerando a falta de pessoal qualificado para assumir as Unidades de 
Controle Interno, está Regional sugeriu a Direção-Geral do DPF a criação de uma 
Unidade Regional de Controle Interno, a ser formada pelas Superintendências 
SR/DPF/RN, SR/DPF/PE, SR/DPF/PB, SR/DPF/CE e SR/DPF/AL, que se encontra 
em estudo naquela Direção-Geral. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Além da evolução apontada no entendimento do conceito acerca dos Controles Internos, 

nota-se um aumento da relevância da atividade nas unidades. Enquanto que, em 2010, havia 

uma nebulosidade sobre os conceitos, em 2011 era criada a primeira Unidade de Controle 

Interno em uma unidade descentralizada do DPF, na superintendência do Rio Grande do Norte 

(Quadro 6). A unidade de Minas Gerais, que em 2011 já contava com servidores com dedicação 

exclusiva para atividades de controle, criou sua Unidade de Controle Interno em 2012 e já relata 

atuar com uma constante busca pelo aprimoramento dos controles internos (Quadro 5). 
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A unidade do Rio Grande do Norte, que em 2011 era a precursora na criação da Unidade 

de Controle Interno, apresenta já no relatório de 2012 a suspensão das atividades da unidade 

dado o baixo efetivo e a falta de servidor qualificado.  

O aprimoramento da compreensão dos conceitos sobre os Controles Internos e o 

aumento de importância do tema na instituição contribui para a discussão sobre a percepção 

compartilhada, tratada na seção anterior. A detecção de uma melhor compreensão minimiza as 

hipóteses de que a ausência de um entendimento comum estava relacionada com 

desconhecimento do tema ou dificuldade de entendimento das questões. Cresce em importância 

a hipótese de que a ausência de entendimento comum está relacionada às diferentes realidades 

encontradas em cada unidade do DPF. 

4.2 Controle Interno exercido pela CGU 

4.2.1 Perfil dos dados 

A partir dos Relatórios de Auditoria Anual de Contas referentes aos exercícios de 2010, 

2011 e 2012, foram extraídas as recomendações emanadas pela CGU ao DPF. No relatório, é 

possível identificar uma seção com informações acerca de recomendações anteriores e uma 

seção onde são apresentadas novas recomendações referentes a constatações identificadas 

durante a auditoria. 

 

Tabela 12 – Recomendações anteriores da CGU. 

Ano de 
Exercício 

Recomendações 
passadas 

Recomendações 
atendidas 

Recomendações 
pendentes 

% de 
atendimento 

2010 65 31 34 48 

2011 30 18 12 60 

2012 21 8 13 38 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A Tabela 12 apresenta os quantitativos identificados na pesquisa e a proporção de 

atendimento. Observa-se que os quantitativos levantados não apresentam sinais de acúmulo de 

pendências, demonstrando que os gestores têm observado as orientações da CGU. 

Quanto às novas recomendações dos Relatórios Anuais de Contas, após análise de seu 

conteúdo, elas foram classificadas conforme o tema central dentre as seguintes classes: 

Licitações, Contratos, Pessoal, Financeira e Orçamentária, Gestão e Outros. 
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Tabela 13 – Classificações das recomendações do Relatório de Auditoria Anual de Contas. 

Ano de 
Exercício 

Licitações Contratos Pessoal 
Financeira e 

Orçamentária 
Gestão Outros Total 

2010 8 8 2 2 9 0 29 

2011 12 2 0 0 6 0 20 

2012 2 2 3 1 3 0 11 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Podemos observar uma regressão no número de recomendações ano a ano, e diminuição 

contínua dos quantitativos referentes às classes Contratos e Gestão. Entretanto é importante 

determinar se a distribuição das recomendações entre as classes tem-se alterado ao longo desses 

três anos. 

4.2.2 Comparação anual das recomendações 

Para melhor visualizar mudanças na distribuição entre os anos, foram calculadas as 

proporções de cada classe. 

 

Tabela 14 – Proporção das classes de recomendação. 

Ano de 
Exercício 

Licitações Contratos Pessoal 
Financeira e 

Orçamentária 
Gestão Outros Total 

2010 28% 28% 7% 7% 31% 0% 100% 

2011 60% 10% 0% 0% 30% 0% 100% 

2012 18% 18% 27% 9% 27% 0% 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Observa-se que ocorrem grandes oscilações na proporção das classes para cada ano, em 

especial para as classes Licitações e Pessoal. Licitação respondia por 28% em 2010, atingindo 

60% em 2011, e regredindo para 18% em 2012. Pessoal, que não teve ocorrências em 2011, 

eleva-se de 7% em 2010 para 27% em 2012.  

Desconsiderando a classe Outros, a classe Gestão foi a que apresentou mais estabilidade 

ao longo dos exercícios, respondendo por cerca de 30% das recomendações.  

Se considerados os três anos, as classes Gestão e Licitações apresentam o maior peso, 

respondendo juntas por 65% das ocorrências.  
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4.2.3 Análise textual 

O Relatório de Auditoria Anual é uma peça ampla e composta de várias seções onde 

diversos aspectos da gestão são avaliados. Na seção referente ao cumprimento das 

recomendações por parte da unidade jurisdicionada, os relatórios de 2010 e 2011 se 

concentraram em apresentar as recomendações passadas e as pendências de atendimento. O 

relatório de 2012 não reproduz o conteúdo, mas apresenta um quadro com informações sobre o 

atendimento e avalia a unidade quanto à aderência às recomendações da CGU. 

 

2.11 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

A metodologia consistiu no levantamento de todas as recomendações 
pendentes de anos anteriores e emitidas durante a gestão 2012, com posterior 
verificação do atendimento das mesmas. O Quadro abaixo mostra os 
resultados da análise. 

Status 

Ordens de 
Serviços 

homologadas 
antes e em 

2010 

Ordens de 
serviços 

homologadas 
em 2011 

Ordens de 
serviços 

homologada
s em 2012 

Total % 

Atendida 277 20 8 305 94% 
Cancelada 0 0 0 0 0% 
Em analise 
pelo CI 

0 0 0 0 0% 

Enviada ao 
Gestor 

0 0 13 13 4% 

Prorrogada 1 2 0 3 1% 
Reiterada 1 0 0 1 0,3% 
Total 281 22 21 324 100% 

Da análise do quadro acima, verificamos que a Unidade possui eficientes 
controles internos administrativos que estão garantindo atendimento 
satisfatório às recomendações emanadas da CGU, tendo em vista só estar 
pendente de atendimento 5% das recomendações emitidas à Unidade. 

[...] 

Assim, considerando o percentual de atendimento as nossas recomendações, 
somos de opinião que a unidade vem atendendo satisfatoriamente as 
recomendações emanadas da CGU. (BRASIL, 2013b, p.10) 

 

Assim, extrai-se do relatório de 2012 que o Controle Interno exercido pela CGU tem 

impactado a gestão do DPF. As observações apresentadas pela equipe de auditoria convergem 

com o perfil dos dados expostos na seção anterior, onde foi possível perceber que as 

recomendações têm sido atendidas e pendências não têm-se acumulado.  

Além das seções referentes às recomendações da CGU, foram extraídos trechos dos 

Relatórios de Auditoria Anual onde os controles internos foram objetos da auditoria. 
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Quadro 7– Citações sobre os Controles Internos nos Relatórios de Auditoria Anual. 

Ano 
(página) 

Citação 

 
2010a 

 

 
- - - 

2011 

(p.10) 
Assim, a avaliação dos controles internos instituídos pela Unidade, com vistas a 
garantir que seus objetivos estratégicos para o exercício fossem atingidos, está 
demonstrada no quadro a seguir: Avaliação da Equipe de Auditoria: 

Componentes da Estrutura de 
Controle Interno  

Auto Avaliação 
do Gestor 

Avaliação da 
Equipe de Auditoria 

Ambiente de Controle  Não Adequado Não Adequado 
Avaliação de Risco  Não Adequado Não Adequado 
Procedimentos de Controle  Não Adequado Não Adequado 
Informação e Comunicação  Adequado Adequado 
Monitoramento  Não Adequado Não Adequado 

 
 

2012 
(p.9) 

A partir da avaliação comparada entre os controles internos por área de gestão e os 
macroprocessos finalísticos emitiu-se uma opinião sobre os componentes: ambiente 
de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação, 
comunicação e monitoramento. 
[...] 
Em resultado desta análise, verifica-se vinculação entre os Finalísticos (objetivos 
estratégicos) e Controles Internos Administrativos, em especial, quanto às 
atividades de compras, tecnologia da informação, gestão dos cartões de pagamento 
do governo federal, haja vista que fornecem suporte para atividades de natureza 
institucional como: investigação, emissão de passaportes, produção de inquérito 
policial etc. 
Diante do exposto, pode-se afirmar com razoável certeza que há suficiência de 
controles internos para atingimento dos objetivos estratégicos. 
 

aa seção apenas referencia algumas pendências, sem emitir juízo. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Conforme apresentado no Quadro 7, no relatório de 2010, a equipe de auditoria se 

restringiu a descrever as avaliações constantes nos formulários preenchidos pelos gestores sem 

emitir um parecer próprio. 

No relatório de 2011, a equipe de auditoria avalia os controles internos e apresenta um 

quadro comparativo incluindo a avaliação do próprio gestor. No quadro, cada componente do 

sistema de controle interno é classifico como Adequado ou Não Adequado. Considerando as 

notas atribuídas pelo Gestor, estima-se que a equipe de auditoria utilizou a média como 

parâmetro de avaliação, atribuindo o rótulo de Não Adequado aos componentes cuja média dos 

escores foi menor do que 4. O componente Informação e Comunicação foi o melhor avaliado, 

com média de 4,2. A equipe de auditoria, após algumas explanações, apresentou sua avaliação 

corroborando a avaliação do Gestor. Importante destacar que os dados aqui apresentados estão 
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limitados à percepção das unidades centrais e não abrangem as outras 27 unidades 

descentralizadas que foram objetos da seção sobre os Controles Internos. 

No relatório de 2012, são realizadas diversas análises dos controles internos do DPF em 

diversas seções. Na seção acerca da avaliação dos controles, a equipe de auditoria emite sua 

percepção avaliando de forma positiva os controles internos.  

Apesar dos relatórios de 2011 e 2012 apresentarem conclusões em polos opostos, a 

melhoria significativa dos controles internos converge com as inferências da seção 4.1. 

Outra análise realizada foi acerca do lapso temporal entre o fato motivador da 

constatação e a recomendação da CGU. Uma ação tempestiva da gestão reflete na eficiência da 

mudança, reduzindo as reincidências. Foram contabilizadas as novas recomendações constantes 

nos relatórios. Três recomendações de 2010 não foram computados, pois, devido ao sigilo, a 

CGU omitiu parte das informações. 

 

Tabela 15 – Tempestividade das recomendações da CGU. 

Ano de Exercício até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 5 anos 
Tempo médio 

(anos) 

2010 14 10 2 1,53 

2011 20 0 0 1,00 

2012 11 0 0 1,00 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A Tabela 15 mostra que as recomendações da CGU têm ocorrido de forma célere. 

Aproximadamente 78% das recomendações tratam de atos ocorridos no exercício anterior ou 

até no mesmo exercício. Dada a natureza do trabalho da CGU, o resultado era previsível, pois 

se tratam de auditorias realizadas anualmente com foco no exercício anterior. Os casos 

reportados com mais de um ano são fatos passados que foram identificados durante a auditoria 

e que não podem ser negligenciados. 

O total de recomendações referente ao ano de 2010 apresentado na Tabela 15 é inferior 

ao da Tabela 13 porque três recomendações estavam protegidas por sigilo, impossibilitando a 

análise da tempestividade. Entretanto, tal fato não prejudicou a análise da tempestividade das 

recomendações da CGU. 
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4.3 Controle Externo exercido pelo TCU 

4.3.1 Perfil dos dados 

Os dados analisados do TCU foram as deliberações do tipo acórdão referentes aos três 

exercícios objetos da pesquisa, 2010, 2011 e 2012, e cuja unidade jurisdicionada era da Polícia 

Federal. 

 

Tabela 16 – Proporção de Acórdãos do TCU. 

Ano 
Nº de acórdãos - 

Pesquisa 
Nº total de acórdãos 

julgados no ano 
Proporção de 

acórdãos do DPF 

2010 34 5.751 0,59% 

2011 42 5.564 0,75% 

2012 33 5.430 0,61% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

A Tabela 16 apresenta os quantitativos identificados na pesquisa e a sua proporção em 

relação ao total de acórdãos do TCU. Observa-se que a proporção de acórdãos relativa à Polícia 

Federal, apesar de apresentar um aumento em 2011, mantém-se no mesmo patamar. 

Após análise dos acórdãos, eles foram classificados conforme o tema da determinação 

dentre as seguintes classes: Licitações, Contratos, Pessoal, Financeira e Orçamentária, Gestão 

e Outros. 

 

Tabela 17 – Classificações dos acórdãos do TCU. 

Ano Licitações Contratos Pessoal
Financeira e 

Orçamentária
Gestão

Deliberações 
Processuais 

Outros

2010 6 4 16 0 5 8 0 

2011 2 2 12 0 0 26 0 

2012 10 10 24 3 14 16 0 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Cabe destacar que alguns acórdãos são mais abrangentes e apresentam várias 

determinações, assim foram contabilizados em mais de uma classe, razão pela qual a soma das 

classificações é superior ao total de acórdãos pesquisados. 
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A classe Pessoal e a classe Deliberações Processuais ocupam as duas primeiras posições 

em quantidade. Entretanto, essas duas classes apresentam particularidades próprias. 

A classe Deliberações Processuais se refere a decisões que tratam de ritos processuais, 

como o acolhimento de um recurso ou sobrestamento de um processo, e difere-se por não ter 

como objeto analisado um ato administrativo do DPF, não se tratando de um achado de 

auditoria, por exemplo. Uma contagem sem a inclusão das Deliberações Processuais apontaria 

31 ocorrências em 2010, 14 em 2011 e 61 em 2012.  

Quanto à classe de Pessoal, existe a particularidade de que o TCU deve apreciar, para 

fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadorias, 

reformas e pensões. Assim, trata-se de ato complexo, diferente dos outros atos, que sempre 

serão analisados pelo TCU por força da Constituição, justificando seu maior número.  

O principal responsável pela maior quantidade de ocorrências na classificação de 2012 

foi um processo de Tomada de Contas do DPF, referente ao ano de 2005, que resultou em 39 

determinações. Após quase 7 anos, as contas de 2005 foram julgadas. Não existe previsão para 

apreciação dos relatórios de gestão que foram objetos dessa pesquisa (2010, 2011 e 2012). 

4.3.2 Comparação anual dos acórdãos 

Para melhor visualizar mudanças na distribuição entre os anos, foram calculadas as 

proporções de cada classe. 

 

Tabela 18 – Proporção das classes de recomendação. 

Ano Licitações Contratos Pessoal
Financeira e 

Orçamentária
Gestão

Deliberações 
Processuais 

Outros

2010 15%  10%  41%  0%  13%  21%  0% 

2011 5%  5%  28%  0%  0%  62%  0% 

2012 13%  13%  31%  4%  18%  21%  0% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Observa-se que em 2011 ocorreu uma grande mudança na distribuição, respondendo as 

classes Deliberações Processuais e Pessoal por 90% dos acórdãos. Observa-se uma queda no 

quantitativo de todas as classes, em detrimento do aumento da classe Deliberações Processuais, 

que em regra se refere ao julgamento de recurso de aposentadoria ilegal.  
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Ocorre pouca mudança na distribuição nos anos de 2010 e 2012, permanecendo as 

classes Pessoal e Deliberações com as duas maiores proporções, seguidas por Gestão, Licitação 

e Contratos, que dividem cerca de 40% das deliberações.  

A classe Financeira e Orçamentária permanece com o menor índice de ocorrências nos 

três exercícios.  

4.3.3 Análise textual 

Analisados os 109 acórdãos objetos dessa pesquisa, observa-se que 99 estavam 

relacionados com aposentadoria ilegal, 90% do total. Se somados os casos de pensão ilegal, o 

percentual aumenta para 96%. A elevada quantidade é explicada pela necessidade de apreciação 

desses atos pelo TCU, entretanto a elevada proporção pode ser interpretada como uma baixa 

apreciação dos outros atos. Segundo critérios de risco, materialidade e relevância, o TCU 

seleciona as contas que serão apreciadas. Atos administrativos também são apreciados por 

motivações diversas, como denúncias ou pedidos do Congresso. 

A reincidência de falhas apontadas pelo TCU e a manutenção das proporções das classes 

sugerem pouca influência direta desse controle externo sobre a gestão. 

Auditorias Operacionais, cujo destaque está na avaliação da eficiência da gestão e na 

detecção de oportunidades de melhoria, envolveram a Polícia Federal apenas 4 vezes nesses 3 

anos, 1 em 2010, 1 em 2011 e 2 em 2012. Apesar de se tratar de auditoria que exige maior 

preparação e planejamento, se o esforço em auditorias operacionais fosse maior, certamente 

aumentaria o potencial do TCU de contribuir com a gestão. 

A Tabela 19 apresenta dados acerca do lapso temporal entre o fato objeto de auditoria e 

o acórdão do TCU. Os quantitativos se referem ao número de acórdãos contabilizados para os 

intervalos de tempo apontados. 

 

Tabela 19 – Tempestividade dos acórdãos do TCU. 

Ano de 
Exercício 

até 1 ano 1 a 2 anos 
2 a 5 
anos 

maior que 5 
anos 

Tempo médio 
(anos) 

2010 8 5 19 2 3,00 

2011 6 15 18 3 2,95 

2012 12 3 14 4 3,12 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Ressalta-se que os acórdãos referentes às aposentadorias e pensões não apresentam o 

ano da ocorrência. Nesses casos, foi utilizado o intervalo do ano de instauração do processo até 

seu julgamento.  

O tempo médio permaneceu em torno de 3 anos mesmo com o aumento do número de 

casos em 2012 com intervalo de até 1 ano, que proporcionalmente equivalia a 24% em 2010, 

14% em 2011 e atingiu 36% em 2012. O aumento dessa proporção é um bom indicativo, pois 

a celeridade na resposta de uma auditoria contribui com o tempo de implantação de eventuais 

mudanças por parte da gestão. As auditorias operacionais se sobressaem quanto à 

tempestividade. As deliberações foram emitidas no máximo no ano imediatamente posterior ao 

trabalho da equipe de auditoria. Essa tempestividade torna ainda maior o potencial das 

auditorias operacionais em contribuir com a gestão. 

Devido à repercussão, destaca-se dentre os acórdãos do TCU a determinação para se 

criar Indicadores de Desempenho. O acórdão 435/2010-1º Câmara apresenta de forma clara 

essa deliberação. 

9.4. determinar ao Departamento de Polícia Federal que institua indicadores 
de desempenho das Superintendências Regionais do órgão a que se refere o 
anexo II da Decisão Normativa TC n. 100/2009, a fim de utilizá-los como 
ferramenta para a melhoria da gestão, de forma que se possa aferir a eficiência, 
a eficácia e a economicidade da ação administrativa, levando-se em conta os 
resultados quantitativos e qualitativos a serem alcançados;(TCU, 2010d) 

 

A falta de atendimento a essa determinação é referenciada em todos os Relatórios de 

Gestão e Relatório Anuais de Auditoria analisados nesse trabalho. O histórico sobre o tema 

pode ser observado por meio de extratos dos Relatórios de Gestão. 

 

Quadro 8– Histórico sobre indicadores de desempenho – Relatórios de Gestão. 

Ano 
(página) 

Citação 

2008 
(p.100) 

O Departamento de Polícia Federal não possui indicadores de desempenho 
operacional das suas atividades meio. A Diretoria de Administração e Logística 
Policial está contratando instituição especializada para a definição de tais 
indicadores. 

 
2009 

(p.192) 
O Departamento de Polícia Federal, pela especificidade de suas atribuições legais, 
especialmente a de prevenir e reprimir a criminalidade, onde o resultado final de sua 
ação depende da atuação eficiente de outras Instituições, a exemplo do Ministério 
Público Federal e do Judiciário Federal, tem tido uma dificuldade enorme na 
construção de indicadores de desempenho que adequadamente represente o 
resultado da sua atuação. Apesar dessa realidade, estamos trabalhando no 
sentido de construirmos esses indicadores, para tanto, foi contratada a 
consultoria da Fundação Getúlio Vargas que, junto com as áreas do Órgão 
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responsável por essas atividades, trabalharão no desenvolvimento desses 
indicadores.  
 

2010 

(p.30) 
Atendendo às recomendações do órgão de Controle Interno da Presidência da 
República no sentido de estabelecer indicadores de desempenho para medir os 
produtos, serviços e resultados alcançados pela gestão da Polícia Federal quanto 
aos objetivos estratégicos, foi contratada a Fundação Getúlio Vargas - FGV, 
todavia, em função da frustração diante dos resultados apresentados, 
circunstância que implicou no não pagamento, até o momento, pelos serviços, 
restou prejudicado o atendimento na apresentação dos índices demandados. 
Ocorre, entretanto, que foi criado o Centro Integrado de Gestão Estratégica - 
CIGE/DPF, instituído pela Portaria nº 1.990/2010-DG/DPF, de 30 de novembro de 
2010, diretamente subordinado ao Diretor-Geral, o qual possui como atribuição: "II. 
propor normas, critérios, mecanismos e diretrizes específicas referentes a 
medidores de desempenho e prospecção de cenários, exceto ao que se referir à 
atividade de inteligência policial;" Desta forma, no decorrer de 2011 deverão ser 
desenvolvidas ações que implicarão na elaboração dos indicadores de 
desempenho no âmbito desta Polícia Federal, mediante a definição e 
monitoramento das metas a serem atendidas, inclusive em relação aos acordos e 
convênios firmados com entes nacionais como os estrangeiros. 
 
 

2011 
(p.) 

O Centro Integrado de Gestão Estratégica - CIGE/DPF, instituído pela Portaria 
nº1.990/2010-DG/DPF, de 30 de novembro de 2010, diretamente subordinado ao 
Diretor-Geral, o qual possui como atribuição: "II. propor normas, critérios, 
mecanismos e diretrizes específicas referentes a medidores de desempenho e 
prospecção de cenários, exceto ao que se referir à atividade de inteligência policial;" 
Durante o decorrer de 2011 foram ser desenvolvidas ações que implicarão na 
elaboração dos indicadores de desempenho no âmbito desta Polícia Federal, 
mediante a definição e monitoramento das metas a serem atendidas, inclusive em 
relação aos acordos e convênios firmados com entes nacionais como os 
estrangeiros. Está em fase final de elaboração a definição de indicadores 
institucionais, em consonância com o planejamento de metas. 
 

2012 
(p.9) 

[...]está em processo de construção no DPF outros indicadores, de caráter 
institucional, que melhor retratam a gestão do órgão, apontando o 
acompanhamento; o alcance das metas previstas; os avanços; as melhorias na 
qualidade dos serviços prestados, bem como a necessidade de correções e 
mudanças de rumos nas ações, com o fim de orientar o Órgão na busca da 
excelência dos serviços prestados.  
Para isso, o Diretor-Geral do Departamento, por meio do Despacho nº 7274/2012, 
de 28/11/2012, aprovou o Termo de Abertura do Projeto “Construção De Indicadores 
De Desempenho Do Plano Estratégico Da Polícia Federal (2010/2022)”. 
[...] 
Dessa forma, o DPF espera criar, no exercício de 2013, indicadores de 
desempenho da gestão que se preste a medir a efetividade dos principais 
processos das diversas Unidades Jurisdicionadas que compõe o órgão, tornando 
ainda mais transparente os resultados alcançados pela gestão. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

O Quadro 8 apresenta citações extraídas dos Relatórios de Gestão do DPF. Para melhor 

compreender esse histórico, foi necessário regredir até o relatório do exercício de 2008, ano em 

que iniciou-se a busca do DPF por indicadores de desempenho. Nesse ano, o DPF informa estar 

contratando uma instituição especializada para a definição dos indicadores. 
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 Em 2009, uma instituição é contratada para auxiliar a construção dos indicadores. Em 

2010, o Relatório de Gestão aponta que a tentativa por meio da instituição contratada não 

auferiu resultados, criando nesse ano um setor em cujas expectativas incluía a criação dos 

indicadores no ano de 2011. No relatório referente ao exercício de 2011, infere-se da parte 

compreensível do texto que a definição dos indicadores está na fase final. 

No relatório de 2012, adotam-se como indicadores de desempenho institucionais dois 

indicadores que eram utilizados desde 2006 para avaliar um dos Programas de Governo em que 

o DPF está inserido. Ainda nesse relatório é informado que outros indicadores estão em 

construção e que se criou um projeto para atender à demanda, projeto Construção de 

Indicadores de Desempenho do Plano Estratégico da Polícia Federal (2010/2022), com 

estimativa de se obter em 2013 os indicadores institucionais. 

Apesar de todas as minúcias, dificuldades e trabalhos que podem estar associados à 

atividade de criação de indicadores, é inesperado que uma instituição do porte do DPF necessite 

de mais de 5 anos para criá-los. Esse tempo exacerbado aponta no sentido de que, em nenhum 

desses exercícios, os indicadores de desempenho estiveram entre as prioridades da gestão do 

DPF.  

Percebe-se, assim, que os dados analisados acerca do Controle Externo exercido pelo 

TCU não evidenciaram impacto direto significativo sobre a gestão do DPF. O lapso temporal é 

um dos fatores que desfavorecem tal relação direta, assim como as poucas apreciações das 

contas anuais do órgão. Apesar de não se tratar do objeto desse trabalho, é importante salientar 

a influência indireta que o TCU possui sobre todos os órgãos, uma vez que é o tribunal de última 

instância no nosso ordenamento para o tema, cujas decisões resultam em jurisprudência para 

toda a administração pública.  
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5 CONCLUSÕES 

 
O presente trabalho buscou identificar por meio de uma pesquisa documental o impacto 

das atividades de controle sobre a gestão do Departamento de Polícia Federal. As atividades de 

controle analisadas foram os controles internos exercidos pelo próprio órgão, o Controle Interno 

exercido pela Controladoria Geral da União e o Controle Externo exercido pelo Tribunal de 

Contas da União. 

A seção de avaliação dos controles internos e seu formulário de avaliação constante nos 

Relatórios de Gestão da unidade central e das 27 unidades descentralizadas do DPF referentes 

aos exercícios de 2010, 2011 e 2012 foram utilizados para a análise dos controles internos. 

As respostas ao formulário indicam que os controles internos foram bem avaliados, 

apresentando, como valor de tendência central, a mediana de 4, em uma escala de 1 a 5, para 

os três anos estudados. Apesar de a mediana ter sido constante, testes demonstraram que é 

estatisticamente relevante o crescimento nos valores da avaliação dos controles internos, ou 

seja, os controles internos do Departamento de Polícia Federal vêm sendo mais bem avaliados 

ano após ano. Dentre os cinco aspectos do sistema de controle interno, o ambiente de controle 

foi o mais bem avaliado. Importante destacar que os dois aspectos pior avaliados, Procedimento 

de Controle e Monitoramento, foram os que apresentaram a maior evolução nos escores de 

avaliação.  

O índice de percepção compartilhada calculado aponta que as unidades do DPF 

apresentam pouca concordância quanto às suas percepções acerca dos Controles Internos. 

Monitoramento foi o único aspecto a encerrar 2012 apresentando uma concordância entre as 

unidades avaliadoras.  

A análise textual das considerações presentes na seção de avaliação dos Controles 

Internos dos Relatórios de Gestão demonstra que o conceito de controles internos vem se 

aprimorando no âmbito do DPF e que essa atividade vem se tornando mais relevante, 

culminando com a criação de Unidades de Controle Interno em unidades descentralizadas do 

DPF. Dados dos relatórios de Auditoria Anual da CGU corroboram a evolução dos controles 

internos no DPF. 

Assim, quanto aos controles internos, conclui-se que eles estão ascendentes e 

convergentes com seus objetivos, impactando e contribuindo com a gestão.  
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Acerca do Controle Interno exercido pela CGU, foi possível perceber seu impacto na 

gestão do DPF. As recomendações da CGU têm sido atendidas e nenhum passivo tem-se 

acumulado. O perfil das recomendações não demonstrou mudança entre os exercícios, 

entretanto o quantitativo reduziu. As recomendações têm abordado constatações recentes, o que 

permite ao gestor atuar de forma célere e reduzir a reincidência. 

Dessa forma, conclui-se que o Controle Interno da CGU tem impactado e contribuído 

com a gestão. 

Quanto ao Controle Externo exercido pelo TCU, os dados não evidenciam impacto 

direto significativo sobre a gestão do DPF. Há grande reincidência de aposentadorias ilegais, a 

distribuição das classes de acórdãos apresenta pouca oscilação, e o número de achados de 

auditoria é crescente, principalmente se desconsiderada a classe das Deliberações Processuais.  

O intervalo entre a execução do ato administrativo e sua apreciação pelo TCU é também 

longo. Como evidência, cita-se a média anual, que é de 3 anos para esse intervalo, e o último 

relatório de gestão do DPF julgado pelo TCU, que é do exercício de 2005 e foi apreciado em 

2012. Um lapso temporal tão dilatado reduz significativamente o potencial dos achados de 

auditoria impactarem na gestão.  

A partir dos dados levantados na pesquisa, é possível concluir que a concepção positiva 

do controle é presente nos controles a que o DPF está submetido. Os Controles Internos e o 

Controle Interno exercido pela CGU têm impactado e contribuído com a gestão do órgão. O 

controle externo apresenta menor impacto direto sobre a gestão, em especial devido ao lapso 

temporal da apreciação dos atos de gestão e ao pequeno número de contas apreciadas. 
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