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O MODELO DE DUPLA AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO: UM COMPROMISSO 

COM A TRANSPARÊNCIA E A RESPONSABILIDADE FISCAL NO BRASIL 

 

 

Autor: Ayla da Rocha Curitiba 

 

Declaro que sou autor deste Trabalho de Conclusão de Curso. Declaro também que o mesmo foi por mim elaborado 

e integralmente redigido, não tendo sido copiado ou extraído, seja parcial ou integralmente, de forma ilícita de 

nenhuma fonte além daquelas públicas consultadas e corretamente referenciadas ao longo do trabalho ou daquelas 

cujos dados resultaram de investigações empíricas por mim realizadas para fins de produção deste trabalho. 

Assim, declaro, demonstrando minha plena consciência dos seus efeitos civis, penais e administrativos, e 

assumindo total responsabilidade caso se configure o crime de plágio ou violação aos direitos autorais. (Consulte 

a 3a Cláusula, § 4o, do Contrato de Prestação de Serviços). 

 

RESUMO – É senso comum que o Setor Público brasileiro carece de métodos efetivos de administração e gestão 

de contas, algo que se evidencia pela quantidade de estados altamente endividados, pelo crescente déficit público 

federal e pela corrupção endêmica. Os sistemas de controle externo das contas públicas, mais especificamente, o 

Poder Legislativo e os tribunais de contas, dada a sua formação e a um embate de interesses privados, acabam não 

exercendo devidamente seu papel, sendo gravemente influenciados pelo Poder Executivo. Este artigo se propõe, 

portanto, a apresentar uma alternativa ao atual modelo de auditoria das contas públicas, fundamentando-se numa 

prática aqui denominada de dupla auditoria, que objetiva resultar em uma análise mais técnica e imparcial das 

atividades da Administração Pública.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria Pública. Tribunal de Contas. Setor Público. Dupla Auditoria. 

 

ABSTRACT – It is common sense that the Brazilian Public Sector lacks effective methods of administration and 

account management, which is evidenced by the number of highly indebted states, by the growing federal public 

deficit and by endemic corruption. The external control systems of the public accounts, more specifically, the 

Legislative Branch and the courts of accounts, due to their formation and a clash of private interests, end up not 

exercising their role properly, being seriously influenced by the Executive Branch. This article proposes, therefore, 

to present an alternative to the current auditing model for public accounts, based on a practice called double 

auditing, which aims to result in a more technical and impartial analysis of Public Administration activities. 

 

KEYWORDS: Public Audit. Audit Court. Public Sector. Double Audit. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É sabido, por todos, que o Brasil é um país que sofre, há tempos, com o grave problema 

da corrupção. Tal mazela social parece arraigada na cultura do país; o mundo político, 

especialmente, está infestado de tal prática daninha, tendo especial destaque a administração 

pública — principalmente o Poder Executivo. Todavia, não é verdade que a sociedade não se 

revolte e não exija melhores formas de fiscalizar e auditar o uso do dinheiro público. Sendo ela 

o principal agente interessado na gestão da máquina pública, é natural que o desejo social aponte 

para uma maior transparência e um maior controle dos gastos do governo. Para Franzoni (2004, 

p. 50), 

 

A ênfase da participação social no processo de controle de aplicação dos recursos 

públicos procura legitimar o planejamento e a execução do orçamento, à medida que 

a sociedade aprove as ações desenvolvidas, dando-lhes legitimidade, bem como se 

torna uma prática de participação adequadamente voltada para base municipal, onde 

a interação gestor público/sociedade apresenta-me mais intensa. 

 

É com base nesse anseio popular, e observando o atual sistema de controle externo das 

contas públicas — que é protagonizado pelo Poder Legislativo, que tem, como órgão consultor, 

o tribunal de contas competente, cujo objetivo é “exercer a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade” (COSTA ET AL, 2003, p.21), — 

que se procurou uma alternativa mais eficiente a esse sistema, que, observa-se, ainda é pouco 

transparente.   

O modelo, aqui denominado de dupla auditoria combinada do Setor Público, envolve a 

adoção de uma auditoria externa, totalmente independente, que avalie, com método próprio, as 

contas públicas, paralelamente ao tribunal de contas competente. Em suma, o objetivo do 

presente trabalho é apresentar uma forma alternativa (e mais eficiente, por tudo o que será 

exposto no decorrer do texto) de se praticar a auditoria das contas públicas, levando a uma 

melhoria na administração das três esferas (municipal, estadual e federal) e coibindo práticas 

lesivas ao erário público que ocorrem à margem de toda moralidade. 

O restante do presente artigo se divide 4 seções. A primeira delas (seção 2) objetiva 

apresentar, de forma sintética, os principais fundamentos necessários à compreensão dos 

demais temas. A terceira seção se ocupa de apresentar o atual modelo de auditoria externa 

pública, bem como suas fragilidades, enquanto a seção seguinte apresenta o modelo de dupla 
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auditoria combinada de forma mais detalhada. Por fim, a seção 5 apresenta as conclusões 

obtidas após todo o exposto. 

 

2. DEFINIÇÕES 

 

2.1. AUDITORIA CONTÁBIL 

 

A definição básica de Auditoria Contábil, em território nacional, é aquela apresentada 

pelo CFC (Conselho Federal de Contabilidade) em sua NBC T 11 (Norma Técnica Brasileira 

de Contabilidade nº. 11): 

 

A auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos 

técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer sobre a sua adequação, consoante 

os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade e, no que for pertinente, a legislação específica. (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 1997) 

 

A boa auditoria das contas de uma entidade deverá retratar “a situação orçamentária, 

financeira, econômica e patrimonial de uma organização, logo a sua adequada elaboração vai 

possibilitar um completo diagnóstico das condições dessa mesma entidade” (ARAÚJO, 2010). 

Dessa forma, a auditoria contábil se demonstra fundamental para uma transparente e correta 

operação de uma entidade, seja ela do setor público ou do setor privado. 

 

2.2. CONFLITO DE AGÊNCIA 

 

Para Arruda et al. (2008, p. 77), “a teoria da agência é a base teórica que busca analisar 

as relações entre os participantes de um sistema, onde propriedade e controle são designados a 

pessoas distintas, o que pode resultar em conflitos de interesse entre os indivíduos”. Dessa 

maneira, no “conflito de agência ocorre a incongruência entre o comportamento desejado pelo 

principal [definido aqui como a parte ativa da relação] e o comportamento apresentado pelo 

agente [o polo passivo, que é requisitado pelo primeiro]” (ARRUDA ET AL., 2008, p. 78). 

 

2.3. AUDITORIA CONTÁBIL NO SETOR PÚBLICO 

 

A Constituição Federal exprime os parâmetros que devem ser seguidos por todo o Setor 

Público no que tange a questão em tela: 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. (BRASIL, 1988) 

 

O Congresso Nacional é, portanto, o órgão máximo fiscalizador da atividade econômica 

da Administração Pública no âmbito federal, responsável por toda sorte de controle — 

verdadeira auditoria — das contas públicas, em conjunto com os sistemas de controle interno, 

próprios de cada um dos Poderes. 

De forma concomitante, porém, está o Tribunal de Contas da União (TCU), estabelecido 

conforme a própria Constituição Federal (em seu artigo 71) como auxiliar do Poder Legislativo 

na tarefa de controle externo do Poder Público: “O controle externo, a cargo do Congresso 

Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União (...)” (BRASIL, 1988).  

A seguinte figura representa, de forma resumida, o funcionamento do controle externo 

exercido pelo Congresso Nacional, com o apoio do TCU: 

 

Figura 1 – Sistema de controle externo do Setor Público 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União (2015)1 

 

De acordo com o próprio Tribunal de Contas da União (2011, p.18), “a exemplo do que 

ocorre no setor privado, a auditoria [pública] deve trabalhar numa perspectiva de que o seu 

                                                 

1 Disponível em: <https://portal.tcu.gov.br/institucional/conheca-o-tcu/competencias/>. Acesso em 06 ago. 2018. 
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cliente final são os cidadãos, verdadeiros proprietários dos recursos transferidos ao Estado para 

realização do bem comum”. Por fim, pode-se expandir essa lógica de auditoria federal (Poder 

Legislativo combinado com os tribunais de contas) para as demais esferas. 

 

2. 4. TRIBUNAIS DE CONTAS 

 

Os tribunais de conta são órgãos definidos pela Constituição Federal para exercício do 

controle externo em conjunto com o Congresso Nacional. Uma definição esclarecedora a seu 

respeito é aquela apresentada por Oliveira (2012, p. 3): 

 

Vinculados ao Poder Legislativo, os tribunais de contas são órgãos que auxiliam na 

realização do controle externo (independente do controle interno, exercido pela 

própria administração), consubstanciado na fiscalização contábil, financeira 

orçamentária, operacional e patrimonial da Administração Pública, incluídas aí as 

entidades de administração direta ou indireta e as fundações instituídas ou mantidas 

com recursos públicos, no tocante à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação de subvenções e renúncia de receitas. 

 

Para Costa et al. (2003, p. 11), 

 

os Tribunais de Contas são verdadeiros tutores dos interesses públicos, ou dos direitos 

públicos subjetivos que é na verdade o poder de reivindicar, de comandar para a tutela 

de interesse da sociedade, inclusive nos casos em que a conduta do Estado violenta 

qualquer norma ou princípio, seja de natureza constitucional, seja de natureza 

infraconstitucional, sem violar qualquer direito individual, o que inibiria, na prática o 

controle judicial. 

 

Uma característica fundamental dos tribunais de contas é a sua independência e 

autonomia jurídica, o que garante que não estão (ao menos em tese) subordinados 

hierarquicamente aos Poderes Constitucionais (OLIVEIRA, 2012). E, embora esteja vinculado 

ao Poder Legislativo por sua própria essência constitucional, ele age de modo independente, 

por que sua autonomia é garantida pela própria Constituição Federal (DALLAVALLI, 2008). 

O principal tribunal de contas do Brasil é aquele que atua a nível federal, ou seja, se 

refere à União — o TCU. De acordo com a definição do próprio Tribunal, 

 

O TCU é o órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso 

Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e 

contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da 

sociedade. Para isso, tem como meta ser referência na promoção de uma 

Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável. 

O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, 

legitimidade e economicidade. (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2015) 
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Pode-se dizer, também, que o TCU possui um papel tanto punitivo, enquanto reprime a 

prática da improbidade administrativa, quanto pedagógico, enquanto orienta os gestores 

públicos a respeito da melhor utilização dos recursos públicos (COSTA et al., 2003). Dessa 

forma, o TCU se apresenta como importante órgão de aprofundamento da responsabilidade 

pública e da prática democrática, notadamente no que diz respeito à destinação dos recursos da 

União. 

As normas que ditam o funcionamento do TCU também se aplicam aos demais 

Tribunais de Contas, estaduais e municipais, de acordo com art. 75 da Carta Magna de 1988: 

 

Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à 

organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do 

Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 

(BRASIL, 1988) 

 

Entretanto, cada ente federado pode criar e aplicar suas próprias normas; o mesmo 

também se aplica aos órgãos que não se vinculam à Administração Pública Direta, tais como 

os que compõem o Poder Judiciário. Portanto, a fim de preservar a síntese e a objetividade do 

presente artigo, não se avaliarão tais minúcias, utilizando-se como padrão para o presente 

estudo o funcionamento da auditoria pública na esfera federal. 

 

 

3. MODELO ATUAL DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 

 

Retomando aquilo que foi elencado no ponto 2.3, especialmente o elencado nos artigos 

70 e 71 da Constituição Federal, descreve-se aqui, de forma sintética, o processo de auditoria 

do Setor Público. Basicamente, o tribunal de contas, através de seus auditores, avalia as contas 

da Administração Pública, elaborando um relatório técnico, recomendando (ou não) a 

aprovação de tais contas. Cabe ao Poder Legislativo, enquanto máximo órgão de controle 

externo das contas públicas, aceitar (ou não) as recomendações dos tribunais de contas (COSTA 

ET AL, 2003, p. 25). 

O seguinte esquema demonstra, graficamente, o modelo de auditoria externa do Setor 

Público, em aplicação atualmente no Brasil: 
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Figura 2 – O organograma da auditoria do Setor Público 

 

Fonte: TCU (2011, p.18) 

 

A sociedade, como parte interessada na prática governamental, é o “principal”; os 

gestores públicos, que são imbuídos de poderes constitucionais para operar a máquina estatal, 

são os “agentes”. A fim de fiscalizar a atuação dos agentes na satisfação dos interesses da 

sociedade, evitando os conflitos de agência (vide ponto 2.2), é que o Poder Legislativo atua — 

sendo, portanto, um legítimo representante da sociedade. O detalhe importante é a presença da 

auditoria (ou seja, os tribunais de contas) como agente externo, independente dos interesses do 

principal e dos agentes, atuando apenas como membro acessório do Poder Legislativo. 

A princípio, o modelo em si parece inteligente e suficientemente operante. Todavia, há 

diversas limitações em seu funcionamento que dificultam sua atuação e transformam a auditoria 

do setor público em uma prática pouco eficiente, submetida, por vezes, a interesses nada 

republicanos. 

 

3.1. LIMITAÇÕES NO ATUAL MODELO DE AUDITORIA DO SETOR PÚBLICO 

 

A principal limitação à eficiência da auditoria do Setor Público, conforme modelo atual, 

é que os órgãos responsáveis pela fiscalização do Poder Executivo — Poder Legislativo em 

conjunto com os tribunais de contas — possuem influência direta deste, tendo, por vezes, sua 

atuação limitada pelas vontades do governante, seja em qualquer uma das três esferas — 

federal, estadual ou municipal. Muito disso se deve ao sistema de indicações para os tribunais 

de contas. Conforme a Constituição Federal de 1988, 

 

Art. 73 

[...] 

§ § 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos: 
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I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo 

dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao 

Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade 

e merecimento; 

II - dois terços pelo Congresso Nacional. (BRASIL, 1988) 

 

Nota-se que há um predominante aspecto político na indicação dos membros do TCU. 

O Presidente da República indica diretamente uma substancial parte dos ministros que, 

eventualmente, avaliarão suas contas — ou seja, seus auditores. Para Bragança (2017, p. 141), 

“quando o Executivo começa a controlar os outros poderes, o comando torna-se concentrado. 

[...] Se o poder executivo tem a prerrogativa de nomeação por definição, o poder nomeado é 

dependente do poder executivo”. 

O resultado disso é óbvio, e bastante conhecido dos brasileiros: a corrupção. 

Conselheiros de Tribunais de Contas Estaduais, como é o caso do Rio de Janeiro e São Paulo, 

já se envolveram em escândalos de corrupção; nem mesmos Ministros do TCU estão isentos de 

suspeitas, muitos deles sendo inclusive alvos de investigações (EL PAÍS, 2017). Logo, os 

órgãos que foram concebidos como auditores isentos e independentes, acabam se misturando 

ao jogo político, se envolvendo em esquemas pouco republicanos, ou deixando sua avaliação 

ser afetada por critérios puramente políticos. 

 

 4. PROPOSTA DE DUPLA AUDITORIA COMBINADA DO SETOR PÚBLICO 

 

O que se propõe, face aos problemas apresentados pelo atual modelo de auditoria de 

contas públicas, que é embasado em indicações políticas e perversão dos interesses 

republicanos, é a adoção de uma auditoria independente, a ser realizada em paralelo com a 

auditoria constitucionalmente estabelecida — uma vez que o controle do Poder Legislativo, 

bem como a auditoria externa praticada pelos tribunais de contas não podem, nem devem, 

deixar de existir. Refere-se a esse procedimento, neste trabalho, como dupla auditoria 

combinada. 

Sugere-se aqui, por questões práticas, o método de auditoria por amostragem. De acordo 

com o CFC, “amostragem é a utilização de um processo para obtenção de dados aplicáveis a 

um conjunto, denominado universo ou população, por meio do exame de uma parte deste 

conjunto denominada amostra” (CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2005). Para 

que tal método funcione adequadamente, “o auditor deve planejar e selecionar a amostra de 

auditoria, aplicar a essa amostra procedimentos de auditoria e avaliar os resultados da amostra, 
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de forma a proporcionar evidência de auditoria suficiente e apropriada” (CONSELHO 

FEDERAL DE CONTABILIDADE, 2005). 

Os auditores independentes, então, teriam acesso a parte dos dados das contas públicas 

— que, pertencendo, em primeira instância, ao povo, devem estar abertas para sua consulta. 

Com esses dados, realizaram o procedimento de auditoria, conforme necessário, adequando-se 

a cada caso. Assim como ocorre com os tribunais de contas, apresentar-se-ia um relatório ao 

Poder Legislativo, recomendando a aprovação ou a rejeição das contas apresentadas. O órgão 

legislativo, munido do relatório da auditoria independente, bem como do relatório apresentado 

pelo tribunal de contas, teria um material mais farto ainda para decidir. Em resumo, segue o 

modelo abaixo: 

 

Figura 3 – Modelo de Dupla Auditoria do Setor Público 

 

 

Chama-se a atenção para um detalhe importante no modelo proposto: é a sociedade que 

“alimenta” a auditoria externa. Em outras palavras, esta não está vinculada ao governo, seja por 

indicações, seja por interesses quaisquer, constituindo, portanto, um contraponto aos tribunais 

de contas que, de qualquer sorte, pertencem à máquina estatal. Por outro lado, a auditoria 

externa presta contas também à sociedade que lhe confia tal tarefa. É interessante imaginar 

como seria difícil, para um órgão legislativo, aprovar contas rejeitadas por uma auditoria feita 

por cidadãos conscientes, desvinculados da vida política, apenas por mero interesse 

parlamentar... 

A pergunta mais pertinente, após a apresentação do modelo, é: como se daria a 

contratação de tal serviço? De fato, muitas questões a esse respeito se abrem; é um tema ainda 

a ser grandemente debatido. Poder-se-ia, por exemplo, realizar licitações para contratar 

empresas de auditoria de renome. Por outro lado, auditores independentes, com espírito de 
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cidadania, poderiam se agrupar e formar equipes de auditoria, podendo ser eleitos pelas partes 

interessadas — tal como acontece hoje, por exemplo, com as associações de moradores. De 

qualquer sorte, tal questão, embora abrangente, não muda o fato de que o setor público necessita 

de maior transparência, e que uma dupla auditoria, sem dúvida, potencializaria os resultados 

nesse sentido.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o que foi apresentado, pode-se chegar a algumas conclusões claras. Em primeiro 

lugar, é um fato que, embora bem-intencionado e fundamentado, o atual modelo de controle 

externo das contas públicas é frágil e está sujeito a interferências que modificam o seu 

funcionamento habitual, fazendo com que sua auditoria — por definição, isenta e independente 

— acabe servindo a interesses privados. 

Para que a democracia funcione efetivamente, porém, é necessário que os poderes 

constituídos sejam efetivamente fiscalizados. A fiscalização, que tem como agente principal a 

sociedade — que sustenta o Estado, e dele espera os serviços, — ainda não é suficientemente 

realizada pelo Poder Legislativo, ainda que este tenha o apoio dos tribunais de conta, o que 

resulta em uma falta de transparência por parte dos poderes legais a respeito dos gastos públicos, 

o que, em última instância, prejudica a sociedade como um todo. 

Portanto, é necessário que um modelo mais robusto e fundamentado seja adotado. Traz-

se aqui a ideia de uma dupla auditoria, tendo como “braço” auxiliar do Poder Legislativo, em 

paralelo com os tribunais de contas, uma auditoria externa independente, representante direta 

da sociedade, sem vínculos políticos e sem cargos efetivos no poder público, a fim de evitar o 

conflito de interesses, mantendo sua isenção e sua imparcialidade. Em conjunto com os 

tribunais de contas, tal auditoria poderia fornecer relatórios ao Poder Legislativo que, nutrido 

de mais informações, e tendo, com isso, mais pressão popular, poderia decidir, de forma muito 

mais verdadeira, a respeito das contas públicas. 

Dessa forma, se alcançaria mais transparência nos gastos governamentais, mais 

responsabilidade nas decisões econômicas dos governantes, mais fiscalização popular acerca 

do mundo da política e — sem dúvidas — punição para um número maior de criminosos que 

atuam na área pública. Ter-se-ia, assim, um Estado mais bem gerido por sua população, que é, 

acima de tudo, o principal agente interessado em sua existência e em seu bom funcionamento. 
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