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ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
Olá, aluno(a)! É uma satisfação estar aqui com você, em mais uma oportunidade, em parceria com o Gran Cursos Online, ministrando aulas de Controle Externo para o concurso de Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas
da União – TCU.
De acordo com os últimos concursos do TCU, o Controle Externo é uma das
disciplinas exigidas na prova objetiva de conhecimentos gerais, com 100 itens, podendo ainda ser objeto das questões da prova discursiva.
Você precisa estar bem preparado(a). Vamos fazer a diferença com esse conteúdo!

Apresentação do Professor, do Conteúdo e da Metodologia do
Curso
Inicialmente, peço licença para uma breve apresentação pessoal.
Meu nome é Marcelo Chaves Aragão e sou formado em Administração pela Universidade Federal Fluminense, com especialização em Administração Pública pela
Fundação Getúlio Vargas e em Auditoria Interna e Controle Governamental pelo
Instituto Serzedello Corrêa.
Possuo experiência de 10 anos de trabalho no setor privado, nas áreas de administração e finanças, e de aproximadamente 26 anos no setor público, na área de
controle e auditoria governamental.
Durante 14 anos fui Analista de Finanças e Controle do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, onde exerci várias funções de direção na Secretaria Federal de Controle Interno e na Controladoria-Geral da União.
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Desde 2006, sou Auditor Federal de Controle Externo no Tribunal de Contas da
União, já tendo exercido várias funções gerenciais, as últimas como Secretário do
Tribunal de Contas da União no Estado de Alagoas e Chefe de Assessoria da Ouvidoria do TCU – ouvidor.
Sou instrutor formado pela Esaf e pelo ISC/TCU e coordenei a disciplina de Auditoria em cursos de formação e de progressão da carreira de finanças e controle na
Esaf. Tenho lecionado as disciplinas Auditoria Pública e Privada, Controle Interno e
Controle Externo na Administração Pública em cursos preparatórios para concursos
públicos em várias instituições de ensino, e em cursos de treinamento profissional
e de pós-graduação.
Tenho dois livros de auditoria publicados pela Editora Método e lancei, recentemente, uma nova obra em conjunto com professores de outras disciplinas, intitulada Questões discursivas comentadas – Tribunal de Contas.
O curso será ministrado em quatro aulas, divididas pelos assuntos do edital, da
seguinte forma:
AULA

CONTEÚDO

Aula 1

1. Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs) e Declaração de Lima

Aula 2

2. Sistemas de Controle na Administração Pública brasileira (arts. 70 a 74 da Constituição Federal)
2.1. Tribunais de Contas: funções, natureza jurídica e eficácia das decisões

Aula 3

3. Tribunal de Contas da União: natureza, competência e jurisdição.
3.1 Organização do Tribunal

Aula 4

3.1. Julgamento e fiscalização
3.2. Lei Orgânica do TCU (Lei n. 8.443/1992)
3.3. Regimento Interno do TCU (Resolução/TCU n. 155/2002, alterada pela Resolução/TCU
n. 246/2011)

Vale destacar que, em nossa divulgação inicial do curso, os temas “julgamento e
fiscalização” estavam previstos para serem estudados na aula 3. Para melhor equi-
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líbrio das aulas, contudo, tomei a liberdade de alterar a programação do curso, em
particular, das aulas 3 e 4, passando a abordar os referidos temas na aula 4, última
de nosso curso.
Outro aspecto a ser ressaltado é que boa parte do conteúdo da Lei Orgânica e do
Regimento Interno do TCU será vista na aula 3, que tratará da natureza, das competências, da jurisdição e da organização do Tribunal. Por essa razão, o Estudo da
lei Orgânica e do Regimento Interno do TCU na aula 4, além dos capítulos relativos
ao julgamento das contas e à fiscalização, compreenderá assuntos complementares
e relevantes, tais como as sessões do Plenário, o processo no TCU e os recursos.

O curso será completo com teoria e exercícios, contendo a solução de questões
de provas aplicadas em concursos anteriores, com prioridade para questões elaboradas pelo Cespe/Cebraspe.
No fim da aula, eu registro a bibliografia que utilizei para elaborar o nosso curso
e que, a meu ver, também será adotada pela banca examinadora.
Feitas as apresentações necessárias, daremos início às nossas aulas.

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs) e Declaração de
Lima
Entidade Fiscalizadora Superior – EFS corresponde ao órgão de maior estatura
de cada país, encarregado das atividades de fiscalização e de controle externo, geralmente vinculado ou subordinado ao Parlamento. No Brasil, o Tribunal de Contas
da União é a EFS, que mantém relação com suas congêneres, diretamente (acordos
bilaterais) ou por meio de organismos multilaterais.
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O TCU participa dos seguintes organismos internacionais que congregam EFSs:
• Intosai – International Organization of Supreme Audit Institutions (Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores) – www.intosai.org;
• Olacefs – Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Organização Latinoamericana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores) – www.olacefs.org.pa.
Atualmente, o TCU participa de vários comitês e grupos de trabalho da Intosai
e presidiu recentemente a Olacefs.

Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores – Intosai
A Intosai é um organismo autônomo, independente e apolítico que opera como
uma organização guarda-chuva para a comunidade de auditoria externa de governos. Fundada em 1953, por iniciativa de Emilio Fernandez Camus, então Presidente
da EFS de Cuba, a Intosai nasceu com 34 EFSs. Hoje, congrega 189 EFSs de diversos países e atua com status de consultora especial do Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, tendo como objetivo promover o desenvolvimento
e a transferência de conhecimentos, melhorar a fiscalização dos governos em todo
o mundo e reforçar as capacidades profissionais.
As normas da Intosai, denominadas Normas Internacionais de Auditoria das Entidades de Fiscalização Superior (Issai), formam uma coleção completa e atualizada de normas profissionais e de melhores práticas para auditores do setor público.
Destinam-se, em princípio, à comunidade de auditoria externa de governos,
que, no Brasil, é composta pelos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do DF
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e de Municípios. Todavia, por constituírem boas práticas para auditores do setor
público, com orientações técnicas desenvolvidas por uma comunidade internacional
de auditores governamentais, a sua utilização pelos demais órgãos de controle da
gestão pública é uma prática recomendável que deve ser fortemente encorajada.
A estrutura das Issai é composta de quatro níveis:
NÍVEL 1
ISSAI 1

CONTEÚDO
Princípios fundamentais das EFSs (Declaração de Lima)

NÍVEL 2

CONTEÚDO

ISSAI 10

Declaração do México sobre a independência das EFSs

ISSAI 11

Orientações e boas práticas relacionadas à independência

ISSAI 20

Princípios de transparência e accountability

ISSAI 21

Princípios de transparência – boas práticas

ISSAI 30

Código de Ética

ISSAI 40

Controle de qualidade de auditorias

NÌVEL 3

CONTEÚDO

ISSAI 100

Normas de auditoria da Intosai: princípios básicos de auditoria

ISSAI 200

Normas de auditoria da Intosai: de auditoria financeira

ISSAI 300

Normas de auditoria da Intosai: de auditoria operacional

ISSAI 400

Normas de auditoria da Intosai: de auditoria de conformidade

NÌVEL 4

CONTEÚDO

ISSAI 1000 A 5500

Orientações para realização de auditorias específicas: auditorias financeiras, auditorias operacionais, auditorias de conformidade, auditorias
ambientais, auditorias em privatizações, auditorias em TI, auditoria de
dívidas públicas etc.

Para o concurso de Auditor de Controle Externo do TCU, na disciplina de Controle Externo, o edital exige o conhecimento acerca da Declaração de Lima (Issai n. 1).
Antes de estudarmos a Declaração de Lima, contudo, veja os sistemas de Controle Externo ou de EFS nos diferentes países.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

8 de 56

CONTROLE EXTERNO
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Declaração de Lima
Prof. Marcelo Aragão

Sistemas de Controle Externo (ou Modelos de EFS) no Mundo
Segundo classificação adotada por Eduardo Lobo Gualazi, podemos classificar
os sistemas de Controle Externo legislativo em cinco tipos principais: anglo-saxônico, latino, germânico, escandinavo e latino-americano.
Modelo anglo-saxônico: utilizado na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na
Irlanda, em Israel e em outros Estados de colonização anglo-saxônica da África e da
Ásia. Compõe-se de um órgão monocrático (controlador-geral), auxiliado por um órgão revisional, que a ele se subordina hierarquicamente. Esse órgão é indicado pelo
Parlamento, devendo a ele reportar-se em relação aos resultados de sua atuação.
Modelo latino: compõe-se de um órgão colegiado incumbido de funções de
controle e funções jurisdicionais. Em regra, exerce apenas o controle de legitimidade. É o modelo adotado na Itália, França, Bélgica, Romênia e vários Estados
francófonos africanos.
Modelo germânico: adotado nas Repúblicas Federais da Alemanha e da Áustria. Nesse modelo, o órgão de controle possui estrutura colegiada, com garantias
de independência judiciária asseguradas aos seus integrantes. Exerce apenas atribuições de controle e algumas de natureza consultiva, em relação ao Parlamento e
ao Governo.
Modelo escandinavo: o controle exerce-se por meio de uma série de órgãos,
entre os quais os revisores parlamentares e o ofício de revisão. Os primeiros detêm
funções de controle sobre a execução do orçamento e são nomeados, normalmente em número de cinco, a cada legislatura. O ofício de revisão tem competência
exclusiva para verificar a eficácia administrativa e propor medidas corretivas dos
problemas apontados.
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Modelo latino-americano: o Controle Externo é exercido pelas Controladorias
ou Auditorias-Gerais (casos do Paraguai e da Argentina) ou pelos Tribunais de Contas (como são os casos do Brasil e da Uruguai). Distintamente do modelo latino,
em que o contencioso administrativo é proposto perante corpo de magistrados não
integrantes do Poder Judiciário, que dizem o Direito com força de coisa julgada,
os Tribunais de Contas e as Controladorias não têm competências jurisdicionais e
estão situados dentro da órbita do Poder Legislativo.

Auditorias/Controladorias-Gerais Versus Tribunais de Contas
De uma forma geral, podemos classificar os diferentes modelos de Controle
Externo, conforme as características da Entidade Fiscalizadora Superior (órgão de
controle), em Auditorias ou Controladorias-Gerais e Tribunais de Contas.
A principal diferença é que os Tribunais de Contas são órgãos autônomos, de
natureza administrativa, que funcionam junto aos titulares do Controle Externo
(geralmente o Parlamento), prestando-lhes auxílio no desempenho dessa função.
Em regra, compete aos Tribunais o julgamento das contas dos administradores públicos.
As Controladorias ou Auditorias-Gerais também são órgãos de natureza administrativa, mas que guardam certa subordinação ao titular do Controle Externo.
Não possuem, normalmente, o mesmo grau de autonomia conferido aos Tribunais
de Contas. As Auditorias-Gerais pronunciam-se conclusivamente sobre contas, mas
não as julgam.
O quadro a seguir apresenta outras diferenças:
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AUDITORIAS OU CONTROLADORIAS-GERAIS

TRIBUNAIS DE CONTAS

Órgãos singulares.

Órgãos colegiados.

Não possuem o mesmo grau de autonomia dos Possuem autonomia administrativa; apenas vinTribunais de Contas; subordinação ao Parlaculação ao Parlamento ou integração ao Judiciámento.
rio, como nos casos de Grécia e Portugal.
Dirigentes com mandato.

Membros equiparados a magistrados.

Decisões sem força cogente ou sancionadora.

Decisões de caráter sancionador.

O modelo das Auditorias ou Controladorias-Gerais tem origem britânica e se
espalhou por vários países de sua influência: Reino Unido (National Audit Office);
Estados Unidos (Government Accountability Office); Canadá (Office of the Auditor
General); Australia (Australian National Audit Office); Nova Zelândia (Controller
and Auditor General); e África do Sul (Auditor General of South Africa).
O modelo de Tribunais de Contas com função jurisdicional é adotado, geralmente, em países de origem latina, tais como França, Itália, Bélgica, Portugal, Espanha
e Brasil. Alguns Estados adotam o modelo de órgão colegiado sem função jurisdicional: Alemanha, Holanda, República Tcheca, Eslováquia e Luxemburgo. Cumpre
observar que o Tribunal de Contas Europeu também adota este último modelo.

O Controle Externo e os Tribunais de Contas no Brasil
O Controle Externo da gestão pública está previsto nos arts. 70 e 71 da CF/1988,
cujo titular é o Congresso Nacional, que o exerce com o auxílio do Tribunal de Contas da União, e refere-se à fiscalização da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e operacional da União.
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Cabe ressaltar que o Tribunal de Contas não é órgão subordinado ao Poder
Legislativo (Congresso Nacional, Assembleia Legislativa etc.) e tampouco exerce
papel secundário, por ser a titularidade do Controle Externo do órgão legislativo.
A Constituição Federal estabelece, no art. 71, competências exclusivas do TCU.
Ademais, não cabe ao Congresso Nacional e a qualquer outro órgão rever as decisões de mérito do Tribunal, como, por exemplo, alterar o mérito do julgamento da
Corte. As decisões do TCU são recorríveis ao próprio Tribunal, mediante os recursos
previstos em seu Regimento Interno. Todavia, pode o Poder Judiciário pronunciar a
nulidade de um julgamento do TCU, por inobservância da legalidade.
O correto é afirmar que o Tribunal de Contas presta auxílio ao Poder Legislativo no exercício do Controle Externo, possuindo o Parlamento e o TC competências
privativas, sem prejuízo de outras competências e atribuições conjuntas entre os
dois órgãos.
A fiscalização exercida pelos Tribunais de Contas, contudo, pode se dar por iniciativa própria (de ofício) ou exercida por iniciativa ou solicitação do Poder Legislativo.
O Tribunal apreciará, em caráter de urgência, os pedidos de informações e as
solicitações que lhe forem endereçados pelo Congresso Nacional (ou Câmara Legislativa, no caso do DF) ou por suas Comissões Técnicas ou de Inquérito. As referidas
hipóteses são:
• auditorias e inspeções de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário e demais órgãos e entidades sujeitos a sua jurisdição;
• solicitações de informações sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções
realizadas;
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• pronunciamento conclusivo sobre a matéria que seja submetida a sua apreciação pela Comissão Mista Permanente do art. 166, § 1º, da CF/1988;
• auditoria solicitada pela comissão mista permanente de senadores e deputados
ou por comissão técnica de qualquer das casas do Congresso Nacional, em projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, em que se avaliam
os seus resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.
Como exemplo de atuação conjunta entre o Legislativo e o Tribunal de Contas,
além do pronunciamento conclusivo a que se refere ao terceiro tópico acima, há o
parecer prévio emitido pelos TCs sobre as contas de Governo, que subsidia o julgamento por parte do órgão legislativo.
Outro aspecto relevante que envolve a relação entre o Poder Legislativo e o Tribunal de Contas é que, embora não haja subordinação entre os dois, os Tribunais
de Contas prestam contas de sua atuação e desempenho ao Poder Legislativo, encaminhando-lhe relatórios trimestrais e anuais.
Portanto, o modelo de Controle Externo adotado no Brasil é de Sistema de Tribunais de Contas, que é organizado da seguinte maneira:
• um Tribunal de Contas da União, com sede no Distrito Federal e representação em todas as unidades de Federação;
• vinte e seis Tribunais de Contas Estaduais, sendo um em cada unidade da
Federação;
• quatro Tribunais de Contas dos Municípios, localizados nos Estados da Bahia,
Ceará, Pará e Goiás;
• dois Tribunais de Contas Municipais, localizados nos Municípios de São Paulo
e Rio de Janeiro; e
• um Tribunal de Contas do Distrito Federal.
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Vale ressaltar que cada Tribunal de Contas possui suas próprias competências,
não existindo, em nosso sistema, a possibilidade de uma Corte ser a revisora de
outra.
Agora sim, vamos estudar a Declaração de Lima.

Declaração de Lima
De acordo com a introdução da própria Declaração, quando a Declaração de
Lima sobre Diretrizes para Preceitos de Auditoria foi adotada por aclamação pelos
delegados há mais de duas décadas, em outubro de 1977, na IX Incosai, realizada
em Lima (Peru), surgiram grandes esperanças, mas não a certeza de que alcançaria sucesso mundial. As experiências realizadas com a Declaração de Lima desde
então superaram até mesmo as mais altas expectativas e confirmaram que elas
influenciam decisivamente o desenvolvimento da auditoria governamental no contexto individual de cada país.
A Declaração de Lima é igualmente significativa para todas as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs) agrupadas na Intosai, a despeito de sua região, de seu
grau de desenvolvimento, de como estão integradas ao sistema de Governo ou de
como estão organizadas. O sucesso da Declaração deve-se, acima de tudo, ao fato
de que contém uma lista abrangente de todos os objetivos e questões relacionadas
à auditoria governamental, sem deixar de ser significativa, concisa, redigida em
linguagem clara e com foco em elementos essenciais, o que facilita seu uso.
A Declaração de Lima não representa uma convenção internacional, reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Representa apenas o entendimento das
Entidades Fiscalizadoras Superiores de cada país sobre o fundamento, com seus
conceitos gerais, sobre a auditoria do setor público.
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O principal objetivo da Declaração de Lima é requerer uma auditoria independente da Administração Pública. Uma EFS que não consegue satisfazer essa
demanda não está à altura do padrão esperado. Não é de se surpreender, portanto,
que a questão da independência das EFSs continue a ser um tema repetidamente
discutido na comunidade da Intosai.
No entanto, as demandas da Declaração de Lima não podem ser satisfeitas
simplesmente pelo fato de uma EFS lograr sua independência; essa independência
também deve estar ancorada na legislação. Para esse fim, no entanto, é necessário
que existam instituições responsáveis por garantir a segurança jurídica e que funcionem adequadamente, e instituições dessa natureza só podem ser encontradas
em uma democracia baseada no estado de direito.
O estado de direito e a democracia são, portanto, premissas essenciais para
uma auditoria governamental efetivamente independente, além de serem os pilares nos quais a Declaração de Lima se fundamenta. Os preceitos contidos na Declaração são valores atemporais e essenciais cuja relevância permanece inalterada
desde que foram adotados pela primeira vez.
Uma definição relevante do documento é que o estabelecimento das instituições
supremas de auditoria deve estar consagrado na Constituição e sua independência
protegida por um Tribunal Superior.
A seguir, destaco de forma resumida, as principais diretrizes da Declaração de
Lima, conforme os capítulos ou títulos do documento.

Capítulo 1: Generalidades
Seção 1 – Objetivo do Controle/Auditoria
A auditoria das finanças públicas não é um fim em si mesmo, pois representa
um elemento indispensável de um sistema regulador, que tem por finalidade assi-
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nalar, oportunamente, os desvios relativos à norma e ao desrespeito aos princípios
da legalidade, da eficiência, da eficácia e da economia da gestão das finanças públicas, de modo que se possa, em cada caso, tomar medidas corretivas, apontar a
responsabilidade, obter a reparação ou tomar medidas para impedir a repetição de
infrações.
Portanto, segundo a Declaração de Lima, os objetivos da auditoria governamental são apontar os desvios e as irregularidades, para adoção das medidas corretivas, e as responsabilidades, para obtenção de reparação ou a implementação de
medidas para impedir a repetição de infrações. A auditoria tem caráter corretivo e
preventivo.

Seção 2 – A Auditoria Pode ser Prévia ou Posterior à Realização das
Operações Financeiras ou Administrativas
O controle prévio é um tipo de revisão de atividades administrativas ou financeiras que é realizada antes da ocorrência do fato; a auditoria é uma avaliação
realizada após a ocorrência do fato.
O controle prévio eficaz é indispensável para garantir a gestão adequada de
recursos públicos confiados ao Estado. Pode ser realizado por uma Entidade Fiscalizadora Superior ou por outras instituições de auditoria.
A auditoria prévia, que pode ser praticada por uma EFS ou por outra instituição
de controle, tem a vantagem de ser preventiva, mas tem a desvantagem de criar
um volume de trabalho excessivo e uma certa confusão quanto às responsabilidades previstas pelo direito público.
A auditoria posterior permite verificar as responsabilidades, permitindo obter a
reparação dos prejuízos e impedir a repetição das infrações cometidas.
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A auditoria posterior é indispensável para qualquer EFS, independentemente de
um controle prévio.
O exercício da auditoria prévia por uma EFS depende da situação legal, das circunstâncias e necessidades de cada país.
Perceba que a Intosai ressaltou, em sua norma básica, que o controle pode ser
realizado previamente ao ato de gestão ou posteriormente ao ato. A auditoria é um
controle posterior ou subsequente.
É bom destacar que, no Brasil, em virtude do disposto na Lei n. 4.320/1964 e
em outros diplomas legais, o controle e a auditoria pública podem ser realizados de
forma prévia, concomitante ou posterior.
Outro aspecto importante é que a Intosai aponta não só as vantagens da pré-auditoria, mas, sobretudo, as desvantagens ou riscos.

Seção 3 – Auditoria Interna e Externa
Os serviços de auditoria interna são estabelecidos dentro dos órgãos e instituições governamentais, enquanto os serviços de auditoria externa não fazem parte
da estrutura organizacional das instituições a serem auditadas. As EFSs prestam
serviços de auditoria externa.
Os serviços de auditoria interna são necessariamente subordinados ao chefe do
departamento no qual foram estabelecidos. No entanto, eles são, na maior medida
possível, funcional e organizacionalmente independentes no âmbito de sua respectiva estrutura constitucional.
A EFS deve avaliar a eficácia do órgão de controle interno e assegurada a eficácia, deve-se delimitar as funções, partilhar responsabilidades entre os dois controles e buscar uma cooperação, sem prejuízo do direito da EFS a um controle total.
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A Intosai destaca a necessária cooperação entre a auditoria governamental interna e externa. No âmbito federal, seria dizer da importância da integração e cooperação entre o TCU e a CGU (Controladoria-Geral da União).
Seção 4 – Auditoria de Legalidade, Auditoria de Regularidade e Auditoria Operacional
A tarefa tradicional de EFS é auditar a legalidade e regularidade da gestão financeira e da contabilidade.
Além desse tipo de auditoria, cuja importância se mantém, há outro tipo de
auditoria igualmente importante – a auditoria operacional –, cuja finalidade é verificar o desempenho, a economia, a eficiência e a eficácia da Administração Pública
(abrangente).
Os objetivos de controle das EFSs – conformidade com as leis, regularidade,
economia, eficiência e eficácia da gestão – têm, basicamente, a mesma importância, competindo à EFS estabelecer a importância relativa de cada um.
Logo, segundo a Intosai, a auditoria pode ser de regularidade ou de desempenho e as duas abordagens têm, em princípio, a mesma importância.

Capítulo 2: Independência
As Entidades Fiscalizadoras Superiores só podem desempenhar suas tarefas objetiva e eficazmente quando são independentes da entidade auditada e protegidas
contra influências externas.
Embora as instituições do Estado não possam ser completamente independentes, pelo fato de fazerem parte do Estado como um todo, as Entidades Fiscalizadoras Superiores devem gozar da independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas.
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A independência das EFSs compreende:
• A independência em relação às instituições controladas: a criação de EFS e o
nível de independência devem estar registrados na Constituição. As modalidades podem detalhadas nas leis. Um Tribunal Supremo deve assegurar uma
proteção jurídica contra entraves à independência e poderes das EFS;
• A independência dos membros e dos quadros das EFS: a independência dos
membros deve ser garantida na CF/1988, que regulará a nomeação e a destituição dos membros. Os servidores devem estar livres de pressões por parte
das entidades controladas e não devem estar subordinados a essas;
• A independência financeira das EFSs: as EFSs poderão usar, à sua discrição,
os recursos alocados a elas em uma rubrica orçamentária separada.

Capítulo 3: Relações com o Parlamento, Governo e Administração Pública
Relação com o Legislativo
A independência das Entidades Fiscalizadoras Superiores prevista na Constituição e na legislação também garante a elas um grau muito elevado de iniciativa e
autonomia, mesmo quando estiverem atuando como um agente do Legislativo e
estiverem fazendo auditorias seguindo suas instruções. A relação entre a Entidade Fiscalizadora Superior e o Legislativo deverá estar prevista na Constituição, de
acordo com as condições e requisitos de cada país.
Relação com o Governo e a Administração
As Entidades Fiscalizadoras Superiores auditam as atividades do Governo, suas
autoridades administrativas e outras instituições subordinadas. Isso não significa,
no entanto, que o Governo seja subordinado à Entidade Fiscalizadora Superior.
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Particularmente, o Governo é pleno e exclusivamente responsável por suas ações
e omissões e não poderá absolver-se fazendo referência a achados de auditorias, a
menos que os achados tenham sido emitidos como julgamentos legalmente válidos
e obrigatórios e em opiniões de especialistas da Entidade Fiscalizadora Superior.

Capítulo 4: Poderes (ou Faculdades) das EFSs
Faculdade de investigação: as EFSs devem ter acesso a todos os registros e
documentos relativos à gestão financeira e devem solicitar aos órgãos controlados,
verbalmente ou por escrito, todas as informações que julgarem necessárias. A EFS
decide se é melhor realizar a auditoria na sede da entidade controlada ou na sede
da EFS.
Execução das verificações: os órgãos controlados têm que responder às verificações das EFSs dentro dos prazos determinados em lei ou, em casos especiais,
pela própria EFS.

Atividade pericial e outras formas de cooperação: as EFSs podem, em
assuntos importantes, por seus conhecimentos à disposição do Parlamento ou da
Administração, em forma de orientações, opiniões sobre projetos de lei e outros
regulamentos de caráter financeiro, assumindo a Administração a responsabilidade
pela sua implementação.
Aqui, é bom lembrar que as EFSs podem realizar alguns trabalhos específicos
que não são de auditoria, mas de assessoramento ou cooperação com o Parlamento e o Executivo. Nesses casos, como não se trata de auditoria, o gestor decide se
cumpre ou implanta o que foi proposto pela EFS.
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Capítulo 5: Métodos de Controle, Pessoal e Intercâmbio Internacional
Métodos e Procedimentos de Auditoria
As Entidades Fiscalizadoras Superiores farão suas auditorias em conformidade
com um programa autoestabelecido. O direito de órgãos públicos solicitarem uma
auditoria específica não será afetado por esse requisito.
Dado que uma auditoria raramente pode abranger tudo, as Entidades Fiscalizadoras Superiores constatarão, via de regra, a necessidade de adotar uma abordagem de amostragem. As amostras, no entanto, serão selecionadas com base em
um modelo e serão suficientemente numerosas para possibilitar um julgamento
adequado da qualidade e regularidade da gestão financeira.
Os métodos de auditoria serão sempre adaptados à luz do progresso científico
e técnico na área da gestão financeira.
É adequado que a Entidade Fiscalizadora Superior elabore manuais de auditoria
para orientar seus auditores.

Auditores
Os auditores das Entidades Fiscalizadoras Superiores deverão ter a qualificação
e a integridade moral necessárias para desempenhar suas tarefas.
Na contratação de pessoal para Entidades Fiscalizadoras Superiores, conhecimentos e habilidades acima da média e uma experiência profissional adequada
serão devidamente reconhecidos.
Será dada atenção à necessidade de aprimorar o desenvolvimento teórico e prático de todos os membros e dos auditores da EFS por meio de programas internos,
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universitários e internacionais. Esse desenvolvimento será estimulado por todos os
meios financeiros e organizacionais possíveis. O desenvolvimento profissional irá além
da estrutura tradicional de conhecimentos jurídicos, econômicos e contábeis e incluirá
outras técnicas de gestão empresarial, como o processamento eletrônico de dados.
Para garantir um quadro de auditores de excelente qualidade, os salários deverão ser compatíveis com os requisitos especiais do cargo.
Se habilidades especiais não estiverem disponíveis entre os auditores, se necessário, a Entidade Fiscalizadora Superior poderá recorrer a especialistas externos.
Intercâmbio Internacional de Experiências
O intercâmbio internacional de ideias e experiências dentro da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores é um meio eficaz para ajudar
Entidades Fiscalizadoras Superiores a desempenhar suas tarefas.
Até o presente momento, esse propósito tem sido provido por meio de congressos, seminários de capacitação conjuntamente organizados com as Nações Unidas
e outras instituições, grupos de trabalho regionais e a publicação de um periódico
profissional.
É desejável que esses esforços e atividades sejam ampliados e intensificados. O
desenvolvimento de uma terminologia uniforme de auditoria governamental baseada na comparação de leis é da maior importância.

Capítulo 6: Relatórios
A Constituição deve autorizar e obrigar a EFS a apresentar, anualmente, um
relatório dos resultados de suas atividades ao Parlamento ou a órgão estatal correspondente. A EFS deve apresentar relatórios não anuais sobre questões importantes.
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Os relatórios devem ser elaborados de forma objetiva e clara, limitando-se ao
essencial, devendo a EFS considerar a opinião dos órgãos controlados a respeito
das verificações de controle (achados de auditoria).

Competência e Abrangência da Auditoria das EFSs
De acordo com a Seção 18, relativa à base constitucional dos poderes de auditoria, os poderes básicos de auditoria de EFS deverão estar previstos na Constituição;
detalhes podem ser estabelecidos na legislação. Os termos efetivos dos poderes de
auditoria da EFS dependerão das condições e requisitos de cada país.
Todas as operações financeiras públicas, a despeito de estarem ou não refletidas
no orçamento nacional, ficarão sujeitas à auditoria por parte de Entidades Fiscalizadoras Superiores. A exclusão de partes da gestão financeira do orçamento nacional
não isentará essas partes da auditoria da EFS.
As EFSs devem, por meio de suas auditorias, promover uma classificação orçamentária claramente definida e sistemas contábeis tão simples e claros quanto possível.
Segundo a Declaração de Lima, toda a atividade estatal estará submetida à auditoria das EFSs, que deve abranger os seguintes tipos ou assuntos:
• Auditoria de autoridades públicas e de outras instituições no exterior: na auditoria dessas instituições, restrições previstas no direito internacional serão
levadas na devida consideração; em que, justificado, essas limitações serão
superadas por meio do desenvolvimento do direito internacional;
• Auditorias fiscais: constituem, principalmente, auditorias de legalidade e regularidade; no entanto, as EFSs examinarão também o sistema e eficiência
da cobrança de impostos, a consecução de metas de receita e, se adequado,
proporão melhorias ao órgão legislativo;
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• Contratos e obras públicos: sempre que não forem realizadas licitações públicas, a EFS determinará as razões para esse fato; as auditorias de obras públicas não abrangerão apenas a regularidade dos pagamentos, mas também
a eficiência da gestão da construção e a qualidade da construção;
• Empresas estatais de caráter comercial ou econômico: sujeitas à auditoria se
o Governo tiver participação substancial nelas; é adequado que essas auditorias sejam realizadas como pós-auditorias; deverão abordar questões relacionadas à economia, à eficiência e à eficácia; deve-se garantir a proteção de
segredos industriais e comerciais;
• Auditoria de instalações de processamento eletrônico de dados: baseadas
em sistemas e abrangerão aspectos como o do planejamento de requisitos;
do uso econômico de equipamentos de processamento de dados; do uso de
funcionários com a especialização necessária, de preferência de dentro da
administração da organização auditada; da prevenção de uso indevido; e da
utilidade das informações produzidas;
• Auditoria de instituições subsidiadas: quando o subsídio for particularmente
elevado, por si só ou em relação às receitas e capital da organização subsidiada, a auditoria poderá, se necessário, ser ampliada para incluir toda a gestão
financeira da instituição subsidiada;
• Auditoria de organizações internacionais e supranacionais: organizações internacionais e supranacionais cujas despesas sejam cobertas por contribuições de países-membros ficarão sujeitas a auditoria externa e independente
como países individuais; embora essas auditorias levem em consideração o
nível dos recursos usados e as tarefas dessas organizações, elas serão regidas por princípios semelhantes aos que regem as auditorias realizadas por
EFS em países-membros.
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Bom, agora que você estudou a EFS e a Declaração de Lima, resolva as questões a seguir e compare com o gabarito ao final.
No fim da aula, eu registro o gabarito comentado.
Após as questões objetivas, apresento uma questão discursiva do Cespe (n. 24)
acerca da independência das EFSs, de acordo com a Declaração de Lima.
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QUESTÕES DE CONCURSO
1. (CESPE/TCU/2007) A Intosai é um organismo internacional cujo objetivo é fomentar o intercâmbio de ideias e experiências entre entidades fiscalizadoras superiores quanto ao controle das finanças públicas. Entre os documentos elaborados
pela Intosai, destacam-se a Declaração de Lima, o código de ética e normas de auditoria. Na Declaração de Lima, só constam o controle prévio e o controle posterior,
ao passo que, no Brasil, além desses, há o controle concomitante, por expressa
disposição legal.

2. (CESPE/TCU/2008) As normas de auditoria da Intosai, ao contrário das de outras procedências, em particular no âmbito interno de cada país, não podem ser
prescritivas nem aplicadas compulsoriamente pelas entidades fiscalizadoras superiores ou por seu pessoal.

3. (CESPE/TCU/2008) A exemplo da auditoria no setor privado, as entidades públicas auditadas devem manter uma relação de cliente com a entidade fiscalizada superior (EFS). Nesse sentido, ao levar em consideração as opiniões da administração
em suas conclusões e recomendações, a EFS assume, perante essa administração,
quaisquer responsabilidades quanto ao âmbito ou à natureza de sua auditoria.

4. (CESPE/TCU/2008) Nos termos da Declaração de Lima, a pré-auditoria, tarefa
indispensável de todas as entidades fiscalizadoras superiores, tem a vantagem de
reduzir o volume de trabalho e tornar indistintas as responsabilidades previstas no
Direito Público.
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5. (CESPE/TCU/E/2008) Na hipótese de entidades fiscalizadoras superiores emitirem pareceres especializados, inclusive comentários sobre proposições legislativas,
as autoridades administrativas serão obrigadas a acatá-las. Essa tarefa adicional,
inclusive, deverá prevenir futuros achados de auditorias.

6. (CESPE/TCU/2008) No Brasil, as disposições constitucionais e legais conferem
às entidades fiscalizadoras superiores poderes para examinar a economicidade, a
eficiência e a eficácia da ação governamental, o que a Intosai denomina de auditoria de otimização de recursos, que se insere, juntamente com a auditoria de regularidade, no âmbito geral da fiscalização pública.

7. (CESPE/TCU/2008) Na atual estrutura do sistema de controle interno do Poder
Executivo federal, que deve atuar em cooperação com o TCU, os órgãos correspondentes do Itamaraty e dos comandos militares são os que estão precisamente
posicionados de acordo com as recomendações das entidades fiscalizadoras superiores (Intosai), em razão de sua subordinação hierárquica e de suas vinculações
funcionais.

8. (CESPE/TCU/2010) Segundo a declaração de lima, uma EFS deve gozar de independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas.
Apesar disso, entende que tal instituição, como parte do Estado, não pode ser completamente independente.

9. (CESPE/TCU/2010) A Declaração de Lima admite que a execução da pré-auditoria seja realizada por EFS ou por outras instituições de auditoria.
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10. (CESPE/TCU/2010) As EFSs prestam serviços de auditoria externa.
11. (CESPE/TCU/2010) De acordo com a Declaração de Lima, uma EFS deve auditar a legalidade e a regularidade da gestão financeira e da contabilidade. Essa
declaração, entretanto, não cita como atribuição das EFSs a auditoria operacional,
a qual consta na Constituição Federal brasileira.
12. (CESPE/TCU/2011) O fato de órgãos e entidades governamentais serem objeto
do controle exercido por uma EFS não implica subordinação de tal maneira que eles
possam isentar-se de responsabilidades em relação às suas operações e decisões.
Se, entretanto, em vez de recomendações, a EFS emitir resoluções ou atos similares, o seu cumprimento se tornará obrigatório.
13. (CESPE/TCU/2011) As obras públicas, em geral, por envolverem recursos consideráveis, requerem atenção especial, cabendo à EFS exclusivamente o controle
da regularidade das despesas efetuadas. A avaliação dos resultados e a qualidade
da execução das obras constituem responsabilidade exclusiva dos próprios contratantes.
14. (CESPE/TC-DF/2012) Com a finalidade de facilitar a fiscalização contínua das
operações, dos programas e das atividades da entidade auditada, os Tribunais de
Contas poderão designar servidores de seus quadros para atuarem junto à referida
entidade, participando, inclusive, de seus processos decisórios.

15. (CESPE/TCU/2013) Consoante a Declaração de Lima de Diretrizes para Preceitos de Auditoria, é permitido às Entidades Fiscalizadoras Superiores usar, à sua
discrição, os recursos alocados a elas em uma rubrica orçamentária separada.
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16. (CESPE/TCE-RN/2015) Em se tratando de auditoria de instalações de processamento de dados, a Declaração de Lima sobre diretrizes para preceitos de auditoria preconiza o emprego de profissional com a especialização necessária, de
preferência de fora da administração da organização auditada.

17. (CESPE/TCE-RN/2015) Além de auditar os contratos e a execução de obras
públicas, as entidades fiscalizadoras superiores devem ser responsáveis por desenvolver normas para a administração dessas obras.

18. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/2015) A Organização Internacional
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, na sigla em inglês) foi fundada
em 1953 e promove o intercâmbio de informações e de experiências entre as chamadas entidades fiscalizadoras superiores (EFS), que são organizações de auditoria
governamental externa, entre elas Tribunais de Contas, auditorias-gerais, controladorias e congêneres, a depender do país onde estão instituídas.
A “Declaração de Lima”, adotada no IX Congresso da Intosai, ocorrido em 1977, em
Lima, no Peru, é reconhecida como a magna carta da auditoria governamental, e
fornece as bases filosóficas e conceituais para os trabalhos desenvolvidos pelas EFS.
De acordo com a Declaração de Lima, é atividade considerada típica e indispensável
de uma EFS:
a) a realização de pré-auditorias.
b) a realização de pós-auditorias.
c) a realização de auditorias estritamente nas operações previstas no orçamento.
d) o estabelecimento de procedimentos operacionais para a administração pública.
e) o estabelecimento de normas de auditoria para o setor público federal.
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19. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/2015) A Organização Internacional
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, na sigla em inglês) foi fundada
em 1953 e promove o intercâmbio de informações e de experiências entre as chamadas entidades fiscalizadoras superiores (EFS), que são organizações de auditoria
governamental externa, entre elas Tribunais de Contas, auditorias-gerais, controladorias e congêneres, a depender do país onde estão instituídas.
A “Declaração de Lima”, adotada no IX Congresso da Intosai, ocorrido em 1977, em
Lima, no Peru, é reconhecida como a magna carta da auditoria governamental, e
fornece as bases filosóficas e conceituais para os trabalhos desenvolvidos pelas EFS.
A Seção 3 da Declaração de Lima trata de preceitos aplicáveis aos serviços de auditoria interna e externa.
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:
(I) As entidades fiscalizadoras superiores são serviços de auditoria externa.
(II) Apesar de o serviço de auditoria interna ser subordinado ao chefe do departamento no qual foi estabelecido, ele deve ser, na medida do possível, funcional e
organizacionalmente independente.
(III) Incumbe aos responsáveis pelo serviço de auditoria externa avaliar a eficácia
dos serviços de auditoria interna.
Está correto o que se afirma em:
a) somente (I);
b) somente (I) e (II);
c) somente (I) e (III);
d) somente (II) e (III);
e) (I), (II) e (III).
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20. (FCC/TCM-PA/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Em relação à Declaração de
Lima sobre auditoria no setor público, considere:
I – Os serviços de auditoria interna, necessariamente, estão subordinados ao
chefe do departamento governamental no qual foram estabelecidos, enquanto a auditoria externa não faz parte da estrutura organizacional das instituições que serão auditadas.
II – A auditoria de performance está orientada para o exame do desempenho,
economia, eficiência e efetividade da administração pública, cobrindo apenas
as operações específicas relacionadas à administração financeira e à contabilidade das entidades governamentais.
III – Os relatórios de auditoria devem apresentar os fatos e suas avaliações de
maneira clara e objetiva, limitando-se ao essencial. A redação dos relatórios
deve ser precisa e de fácil entendimento.
IV – A auditoria de recursos de processamento eletrônico de dados deve abranger
aspectos, tais como: uso econômico de equipamentos de processamento de
dados, utilização de pessoal com habilidade apropriada, prevenção de mau
uso e utilidade da informação produzida.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e IV.
b) I e II.
c) I e III.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
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21. (CESPE/TCE-PR/ANALISTA/2016) No que se refere ao exercício de auditorias
realizadas por entidades fiscalizadoras superiores (EFS), assinale a opção correta
de acordo com a Declaração de Lima.
a) As contas de organizações internacionais ou supranacionais estão sob a jurisdição exclusiva das EFS.
b) As operações financeiras de determinada entidade pública que não fizerem parte
do orçamento nacional estarão excluídas da fiscalização pelas EFS.
c) Estão excluídos das auditorias fiscais os exames da eficiência na cobrança de
impostos.
d) As auditorias de obras públicas abrangerão a gestão e a qualidade da construção.
e) Auditorias em instituições subsidiadas restringem-se à parte da gestão referente
ao subsídio concedido, independentemente de seu valor.

22. (CESPE/TCE-PR/ANALISTA/2016) De acordo com a Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions), assinale a opção correta, acerca da auditoria governamental.
a) As vantagens do controle prévio, ou pré-auditoria, incluem a possibilidade de
impedir que prejuízos ocorram e de gerar pequeno volume de trabalho.
b) As auditorias de legitimidade, de regularidade e operacional são os tipos de auditoria que a entidade de fiscalização superior utiliza para cumprir suas finalidades.
c) Para o sucesso de uma auditoria governamental, é suficiente que a entidade de
fiscalização não sofra influências externas e que seus membros e diretores sejam
independentes da entidade auditada.
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d) O objetivo específico de uma auditoria governamental consiste em encontrar e
responsabilizar civil e penalmente aqueles que incorrerem em desvios.
e) O controle prévio, também denominado pré-auditoria, e o controle posterior, ou
pós-auditoria, constituem etapas de controle.
23. (CESPE/TCE-PR/AUDITOR/2016) Relativamente às EFSs e às diretrizes para
preceitos de auditoria definidas na Declaração de Lima, assinale a opção correta.
a) O Poder Executivo deve estabelecer o grau necessário de independência de que
deve gozar a EFS e garantir a proteção adequada contra qualquer interferência sobre a referida independência e(ou) o mandato de auditoria da EFS.
b) As normas de auditoria, às quais as EFSs devem obediência, podem ser divididas em dois grandes grupos: as que contemplam os requisitos da auditoria do setor
público no nível operacional e as normas que visam regulamentar a formatação dos
trabalhos de auditoria.
c) Qualquer que seja o normativo vigente e qualquer que seja a natureza das disposições adotadas, às EFSs cabe, fundamentalmente, fomentar e fazer respeitar a
obrigação da prestação de contas no setor público.
d) Segundo a Declaração de Lima, a EFS poderá atuar como um agente do parlamento, fazendo auditorias segundo as instruções dessa casa legislativa, em posição
de entidade auxiliar ou consultora, mas, nesse caso, para assegurar sua independência e autonomia, as matérias de que ela tratar deverão ser submetidas ao seu
pleno para decisão por escrutínio nominal.
e) As EFSs devem cumprir as normas de auditoria da Intosai em todas as questões
consideradas relevantes; como consequência, as normas de auditoria da Intosai,
exceto qualquer outra norma de auditoria alheia à própria EFS, são de aplicação
obrigatória para as EFSs, inclusive para o seu pessoal.
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24. (CESPE/TCU/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2015)
O sucesso da Declaração de Lima deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista abrangente de todas as metas e questões relacionadas à auditoria
governamental, sem deixar de ser concisa, o que facilita seu uso. Além disso, ela
foi redigida em uma linguagem clara, o que mantém o enfoque em seus elementos
essenciais. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria governamental independente.

Franz Fiedler. Prefácio à Declaração de Lima. INTOSAI: Viena (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.

A INDEPENDÊNCIA DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:
• independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle; [valor: 7,00 pontos]
• limites da independência; [valor: 6,00 pontos]
• independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. [valor:
6,00 pontos]
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GABARITO
1. C
2. C
3. E
4. E
5. E
6. C
7. E
8. C
9. C
10. C
11. E
12. C
13. E
14. E
15. C
16. E
17. C
18. b
19. e
20. d
21. d
22. e
23. c
24. Discursiva
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GABARITO COMENTADO
1. (CESPE/TCU/2007) A Intosai é um organismo internacional cujo objetivo é fomentar o intercâmbio de ideias e experiências entre entidades fiscalizadoras superiores quanto ao controle das finanças públicas. Entre os documentos elaborados
pela Intosai, destacam-se a Declaração de Lima, o código de ética e normas de auditoria. Na Declaração de Lima, só constam o controle prévio e o controle posterior,
ao passo que, no Brasil, além desses, há o controle concomitante, por expressa
disposição legal.

Certo.
Os principais documentos ou normas da Intosai são: a “Declaração de Lima sobre
Preceitos de Auditoria”, adotada no Congresso Internacional de 1977 e reconhecida
como a Magna Carta da auditoria governamental, fornecendo as bases filosóficas
e conceituais dos trabalhos desenvolvidos pela Intosai; o Código de Ética para os
auditores governamentais, aprovado na 42ª Reunião do Conselho Diretor em Viena, em 1996; e as Normas de Auditoria, publicadas pela Comissão de Normas de
Auditoria no XIV Congresso da Intosai de 1992, realizado em Washington.
A Declaração de Lima, em seu capítulo inicial, aborda dois tipos de controle ou
auditoria no setor público, conforme o momento, que são o controle prévio aos
atos administrativos (auditoria prévia) e o posterior aos atos de gestão (auditoria
subsequente). No Brasil, além desses, há o controle concomitante, em função do
disposto no art. 77 da Lei n. 4.320/1964, que prevê os três tipos de controles da
legalidade dos atos de gestão ou da execução do orçamento: prévio, concomitante
e subsequente.
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2. (CESPE/TCU/2008) As normas de auditoria da Intosai, ao contrário das de outras procedências, em particular no âmbito interno de cada país, não podem ser
prescritivas nem aplicadas compulsoriamente pelas entidades fiscalizadoras superiores ou por seu pessoal.

Certo.
As normas da Intosai trazem apenas preceitos/princípios que não são de adoção
obrigatória pelas EFSs, cabendo a estas julgar quais normas são compatíveis com
suas atividades e atribuições previstas na Constituição e na legislação do país e em
suas próprias normas internas. Portanto, as normas da Intosai não são obrigatórias
para as EFSs, mas as normas internas no âmbito de cada país devem ser cumpridas.

3. (CESPE/TCU/2008) A exemplo da auditoria no setor privado, as entidades públicas auditadas devem manter uma relação de cliente com a entidade fiscalizada superior (EFS). Nesse sentido, ao levar em consideração as opiniões da administração
em suas conclusões e recomendações, a EFS assume, perante essa administração,
quaisquer responsabilidades quanto ao âmbito ou à natureza de sua auditoria.

Errado.
Não há relação de clientela – cliente e prestador de serviços – entre a EFS e o auditado. As Issai 100 definem que, ao contrário do que acontece no setor privado,
na qual a tarefa do auditor está descrita em um contrato, a entidade fiscalizada
não tem um relacionamento de cliente com a EFS, pois isso prejudicaria o exercício
independente, livre e imparcial da EFS.
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4. (CESPE/TCU/2008) Nos termos da Declaração de Lima, a pré-auditoria, tarefa
indispensável de todas as entidades fiscalizadoras superiores, tem a vantagem de
reduzir o volume de trabalho e tornar indistintas as responsabilidades previstas no
Direito Público.
Errado.
A Declaração de Lima, pelo contrário, aponta como desvantagens da auditoria prévia o aumento do volume de trabalho, já que os auditores têm que examinar previamente os atos de gestão antes de efetivamente serem praticados e a dificuldade
em se distinguir as responsabilidades previstas no direito público.

5. (CESPE/TCU/2008) Na hipótese de entidades fiscalizadoras superiores emitirem
pareceres especializados, inclusive comentários sobre proposições legislativas, as
autoridades administrativas serão obrigadas a acatá-las. Essa tarefa adicional, inclusive, deverá prevenir futuros achados de auditorias.
Errado.
Quando auditores emitem pareceres especializados, não está realizando auditoria
propriamente dita, por isso, as autoridades administrativas não são obrigadas a
acatá-los.

6. (CESPE/TCU/2008) No Brasil, as disposições constitucionais e legais conferem
às entidades fiscalizadoras superiores poderes para examinar a economicidade, a
eficiência e a eficácia da ação governamental, o que a Intosai denomina de auditoria de otimização de recursos, que se insere, juntamente com a auditoria de regularidade, no âmbito geral da fiscalização pública.
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Certo.
O art. 70 e o inciso IV do art. 71, ambos da CF/1988, conferem ao Controle Externo
(Congresso Nacional e TCU) poderes para fiscalizar e auditar o desempenho operacional de órgãos e entidades e programas, o que inclui a economicidade, a eficiência e a eficácia. A Lei Orgânica do TCU também prevê esse tipo de fiscalização. Por
outro lado, a Intosai define em suas normas de auditoria que o âmbito geral da fiscalização pública abrange a auditoria de regularidade e a auditoria de desempenho,
esta também denominada de auditoria de otimização de recursos, cuja definição
aproxima-se da definição de auditoria operacional aqui no Brasil.

7. (CESPE/TCU/2008) Na atual estrutura do sistema de controle interno do Poder
Executivo federal, que deve atuar em cooperação com o TCU, os órgãos correspondentes do Itamaraty e dos comandos militares são os que estão precisamente
posicionados de acordo com as recomendações das entidades fiscalizadoras superiores (Intosai), em razão de sua subordinação hierárquica e de suas vinculações
funcionais.

Errado.
Para resolver a questão, é preciso conhecer a estrutura do Sistema de Controle
Interno. O sistema compreende a CGU, que é o órgão central, que possui unidades
regionais em cada Estado da Federação. O sistema compreende também órgãos
setoriais de controle interno (secretarias de controle interno) no Ministério da Defesa, no Ministério das Relações Exteriores e na Presidência da República. As secretarias de controle interno pertencem ao sistema, mas não estão subordinadas
à CGU e sim a cada Pasta Ministerial e à Presidência da República. Nesse sentido,
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teoricamente, os órgãos correspondentes de controle interno do Itamaraty e dos
comandos militares são os que não estão precisamente posicionados de acordo
com as recomendações da Intosai, em razão de sua subordinação hierárquica e de
suas vinculações funcionais. A CGU sim, por estar vinculada a mais alta instância
decisória, ou seja, à Presidência da República.

8. (CESPE/TCU/2010) Segundo a declaração de lima, uma EFS deve gozar de independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas.
Apesar disso, entende que tal instituição, como parte do Estado, não pode ser completamente independente.

Certo.
A Declaração de Lima assevera que as EFSs devem ser independentes, mas essa
independência encontra limites pelo fato das instituições fazerem parte do Estado,
como um todo.

9. (CESPE/TCU/2010) A Declaração de Lima admite que a execução da pré-auditoria seja realizada por EFS ou por outras instituições de auditoria.

Certo.
Uma pré-auditoria eficaz é indispensável para garantir a gestão adequada de recursos públicos confiados ao Estado. A Declaração de Lima admite que a execução
da pré-auditoria seja realizada por uma EFS ou por outras instituições de auditoria.
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10. (CESPE/TCU/2010) As EFSs prestam serviços de auditoria externa.

Certo.
Segundo a Declaração de Lima, as EFSs (Tribunais de Contas no Brasil) prestam
serviços de auditoria externa.

11. (CESPE/TCU/2010) De acordo com a Declaração de Lima, uma EFS deve auditar a legalidade e a regularidade da gestão financeira e da contabilidade. Essa
declaração, entretanto, não cita como atribuição das EFSs a auditoria operacional,
a qual consta na Constituição Federal brasileira.

Errado.
A Intosai, mediante a Declaração de Lima, cita e defende como atribuição das EFSs
não só a auditoria de regularidade, mas também a auditoria operacional.

12. (CESPE/TCU/2011) O fato de órgãos e entidades governamentais serem objeto
do controle exercido por uma EFS não implica subordinação de tal maneira que eles
possam isentar-se de responsabilidades em relação às suas operações e decisões.
Se, entretanto, em vez de recomendações, a EFS emitir resoluções ou atos similares, o seu cumprimento se tornará obrigatório.

Certo.
De acordo com a Declaração de Lima, as Entidades Fiscalizadoras Superiores auditam as atividades do Governo, suas autoridades administrativas e outras institui-
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ções subordinadas. Isso não significa, no entanto, que o Governo seja subordinado
à Entidade Fiscalizadora Superior. Particularmente, o Governo é plena e exclusivamente responsável por suas ações e omissões e não poderão isentar-se com base
em verificações de auditorias, a menos que as verificações tenham sido emitidas
como julgamentos legalmente válidos e aplicáveis no âmbito da lei e em opiniões
de especialistas da Entidade Fiscalizadora Superior.

13. (CESPE/TCU/2011) As obras públicas, em geral, por envolverem recursos consideráveis, requerem atenção especial, cabendo à EFS exclusivamente o controle
da regularidade das despesas efetuadas. A avaliação dos resultados e a qualidade
da execução das obras constituem responsabilidade exclusiva dos próprios contratantes.

Errado.
Segundo a Declaração de Lima, os consideráveis recursos gastos por autoridades
públicas com contratos e obras públicos justificam uma auditoria particularmente
exaustiva dos recursos usados. As auditorias de obras públicas não abrangerão
apenas a regularidade dos pagamentos, mas também a eficiência da gestão da
construção e a qualidade da construção.

14. (CESPE/TC-DF/2012) Com a finalidade de facilitar a fiscalização contínua das
operações, dos programas e das atividades da entidade auditada, os Tribunais de
Contas poderão designar servidores de seus quadros para atuarem junto à referida
entidade, participando, inclusive, de seus processos decisórios.
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Errado.
Para preservar a independência da EFS, os auditores não devem ocupar-se em instruir funcionários da entidade fiscalizada sobre seus deveres. Nos casos em que a
EFS decida estabelecer um “escritório” dentro da entidade fiscalizada com a finalidade de facilitar o exame continuado de suas operações, programas e atividades,
os auditores ou funcionários da EFS não devem participar de nenhum processo de
tomada de decisões ou de aprovação que se considere responsabilidade da direção
da entidade fiscalizada.

15. (CESPE/TCU/2013) Consoante a Declaração de Lima de Diretrizes para Preceitos de Auditoria, é permitido às Entidades Fiscalizadoras Superiores usar, à sua
discrição, os recursos alocados a elas em uma rubrica orçamentária separada.

Certo.
Segundo a Declaração de Lima, para assegurar a sua independência financeira, as
Entidades Fiscalizadoras Superiores poderão usar, à sua discrição, os recursos alocados a elas em uma rubrica orçamentária separada.

16. (CESPE/TCE-RN/2015) Em se tratando de auditoria de instalações de processamento de dados, a Declaração de Lima sobre diretrizes para preceitos de auditoria preconiza o emprego de profissional com a especialização necessária, de
preferência de fora da administração da organização auditada.
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Errado.
Nos termos da Declaração de Lima, os consideráveis recursos gastos com instalações para o processamento eletrônico de dados também exigem uma auditoria
adequada. Essas auditorias serão baseadas em sistemas e abrangerão aspectos
como o do planejamento de requisitos; do uso econômico de equipamentos de processamento de dados; do uso de funcionários com a especialização necessária, de
preferência de dentro da administração da organização auditada; da prevenção de
uso indevido; e da utilidade das informações produzidas.

17. (CESPE/TCE-RN/2015) Além de auditar os contratos e a execução de obras
públicas, as entidades fiscalizadoras superiores devem ser responsáveis por desenvolver normas para a administração dessas obras.

Certo.
Segundo a Declaração de Lima, no processo de auditar obras públicas, a Entidade
Fiscalizadora Superior promoverá o desenvolvimento de normas adequadas para
regular a administração dessas obras.

18. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/2015) A Organização Internacional
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, na sigla em inglês) foi fundada
em 1953 e promove o intercâmbio de informações e de experiências entre as chamadas entidades fiscalizadoras superiores (EFS), que são organizações de auditoria
governamental externa, entre elas Tribunais de Contas, auditorias-gerais, controladorias e congêneres, a depender do país onde estão instituídas.
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A “Declaração de Lima”, adotada no IX Congresso da Intosai, ocorrido em 1977, em
Lima, no Peru, é reconhecida como a magna carta da auditoria governamental, e
fornece as bases filosóficas e conceituais para os trabalhos desenvolvidos pelas EFS.
De acordo com a Declaração de Lima, é atividade considerada típica e indispensável
de uma EFS:
a) a realização de pré-auditorias.
b) a realização de pós-auditorias.
c) a realização de auditorias estritamente nas operações previstas no orçamento.
d) o estabelecimento de procedimentos operacionais para a administração pública.
e) o estabelecimento de normas de auditoria para o setor público federal.
Letra b.
De acordo com a Declaração de Lima, a pós-auditoria é uma tarefa indispensável
de todas as Entidades Fiscalizadoras Superiores, a despeito do fato de ela realizar
pré-auditorias ou não.

19. (FGV/TCM-SP/AGENTE DE FISCALIZAÇÃO/2015) A Organização Internacional
das Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai, na sigla em inglês) foi fundada
em 1953 e promove o intercâmbio de informações e de experiências entre as chamadas entidades fiscalizadoras superiores (EFS), que são organizações de auditoria
governamental externa, entre elas Tribunais de Contas, auditorias-gerais, controladorias e congêneres, a depender do país onde estão instituídas.
A “Declaração de Lima”, adotada no IX Congresso da Intosai, ocorrido em 1977,
em Lima, no Peru, é reconhecida como a magna carta da auditoria governamental,
e fornece as bases filosóficas e conceituais para os trabalhos desenvolvidos pelas
EFS.
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A Seção 3 da Declaração de Lima trata de preceitos aplicáveis aos serviços de auditoria interna e externa.
Sobre esse tema, analise as afirmativas a seguir:
(I) As entidades fiscalizadoras superiores são serviços de auditoria externa.
(II) Apesar de o serviço de auditoria interna ser subordinado ao chefe do departamento no qual foi estabelecido, ele deve ser, na medida do possível, funcional e
organizacionalmente independente.
(III) Incumbe aos responsáveis pelo serviço de auditoria externa avaliar a eficácia
dos serviços de auditoria interna.
Está correto o que se afirma em:
a) somente (I);
b) somente (I) e (II);
c) somente (I) e (III);
d) somente (II) e (III);
e) (I), (II) e (III).
Letra e.
I – Certo. As entidades fiscalizadoras superiores são serviços de auditoria externa.
II – Certo. Apesar de o serviço de auditoria interna ser subordinado ao chefe do departamento no qual foi estabelecido, ele deve ser, na medida do possível, funcional
e organizacionalmente independente.
III – Certo. Como uma instituição de auditoria externa, a Entidade Fiscalizadora
Superior tem a tarefa de verificar a eficácia da auditoria interna. Se a auditoria interna for considerada eficaz, esforços serão empreendidos, sem prejuízo do direito
da Entidade Fiscalizadora Superior de levar a cabo uma auditoria geral, no sentido
de garantir a mais adequada divisão ou designação de tarefas e cooperação entre
a Entidade Fiscalizadora Superior e a auditoria interna.
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20. (FCC/TCM-PA/TÉCNICO DE INFORMÁTICA/2010) Em relação à Declaração de
Lima sobre auditoria no setor público, considere:
I – Os serviços de auditoria interna, necessariamente, estão subordinados ao
chefe do departamento governamental no qual foram estabelecidos, enquanto a auditoria externa não faz parte da estrutura organizacional das instituições que serão auditadas.
II – A auditoria de performance está orientada para o exame do desempenho,
economia, eficiência e efetividade da administração pública, cobrindo apenas
as operações específicas relacionadas à administração financeira e à contabilidade das entidades governamentais.
III – Os relatórios de auditoria devem apresentar os fatos e suas avaliações de
maneira clara e objetiva, limitando-se ao essencial. A redação dos relatórios
deve ser precisa e de fácil entendimento.
IV – A auditoria de recursos de processamento eletrônico de dados deve abranger
aspectos, tais como: uso econômico de equipamentos de processamento de
dados, utilização de pessoal com habilidade apropriada, prevenção de mau
uso e utilidade da informação produzida.

Está correto o que se afirma APENAS em
a) II, III e IV.
b) I e II.
c) I e III.
d) I, III e IV.
e) III e IV.
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Letra d.
I – Certo. Os serviços de auditoria interna, necessariamente, estão subordinados
ao chefe do departamento governamental no qual foram estabelecidos, enquanto
a auditoria externa não faz parte da estrutura organizacional das instituições que
serão auditadas.
II – Errado. A auditoria de performance (operacional ou de desempenho) está
orientada para o exame do desempenho, economia, eficiência e efetividade da
Administração Pública, cobrindo especialmente as operações não financeiras. As
auditorias contábeis cobrem apenas as operações específicas relacionadas à administração financeira e à contabilidade das entidades governamentais.
III – Certo. Os relatórios de auditoria devem apresentar os fatos e suas avaliações
de maneira clara e objetiva, limitando-se ao essencial. A redação dos relatórios
deve ser precisa e de fácil entendimento.
IV – Certo. A auditoria de recursos de processamento eletrônico de dados deve
abranger aspectos, tais como: uso econômico de equipamentos de processamento
de dados, utilização de pessoal com habilidade apropriada, prevenção de mau uso
e utilidade da informação produzida.

21. (CESPE/TCE-PR/ANALISTA/2016) No que se refere ao exercício de auditorias
realizadas por entidades fiscalizadoras superiores (EFS), assinale a opção correta
de acordo com a Declaração de Lima.
a) As contas de organizações internacionais ou supranacionais estão sob a jurisdição exclusiva das EFS.
b) As operações financeiras de determinada entidade pública que não fizerem parte do orçamento nacional estarão excluídas da fiscalização pelas EFS.
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c) Estão excluídos das auditorias fiscais os exames da eficiência na cobrança de
impostos.
d) As auditorias de obras públicas abrangerão a gestão e a qualidade da construção.
e) Auditorias em instituições subsidiadas restringem-se à parte da gestão referente ao subsídio concedido, independentemente de seu valor.
Letra d.
De acordo com a Declaração de Lima, as auditorias de obras públicas não abrangerão apenas a regularidade dos pagamentos, mas também a eficiência da gestão da
construção e a qualidade da construção.
a) Errada. Como um princípio geral, autoridades públicas e outras instituições
estabelecidas no exterior também serão auditadas pela Entidade Fiscalizadora Superior. Na auditoria dessas instituições, restrições previstas no direito internacional
serão levadas na devida consideração; onde justificado, essas limitações serão superadas por meio do desenvolvimento do direito internacional.
b) Errada. Todas as operações financeiras públicas, a despeito de estarem ou não
refletidas no orçamento nacional, ficarão sujeitas a auditoria por parte de Entidades
Fiscalizadoras Superiores. A exclusão de partes da gestão financeira do orçamento
nacional não isentará essas partes da auditoria da Entidade Fiscalizadora Superior.
c) Errada. As auditorias fiscais constituem, principalmente, auditorias de legalidade e regularidade; no entanto, ao auditarem a aplicação de leis fiscais, as EFSs
examinarão também o sistema e eficiência da cobrança de impostos, a consecução
de metas de receita e, se adequado, proporão melhorias ao órgão legislativo.
e) Errada. As Entidades Fiscalizadoras Superiores terão poderes para auditar o
uso de subsídios concedidos com recursos públicos. Quando o subsídio for particularmente elevado, por si só ou em relação às receitas e capital da organização
subsidiada, a auditoria poderá, se necessário, ser ampliada para incluir toda a gestão financeira da instituição subsidiada.
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22. (CESPE/TCE-PR/ANALISTA/2016) De acordo com a Intosai (International Organization of Supreme Audit Institutions), assinale a opção correta, acerca da auditoria governamental.
a) As vantagens do controle prévio, ou pré-auditoria, incluem a possibilidade de
impedir que prejuízos ocorram e de gerar pequeno volume de trabalho.
b) As auditorias de legitimidade, de regularidade e operacional são os tipos de auditoria que a entidade de fiscalização superior utiliza para cumprir suas finalidades.
c) Para o sucesso de uma auditoria governamental, é suficiente que a entidade de
fiscalização não sofra influências externas e que seus membros e diretores sejam
independentes da entidade auditada.
d) O objetivo específico de uma auditoria governamental consiste em encontrar e
responsabilizar civil e penalmente aqueles que incorrerem em desvios.
e) O controle prévio, também denominado pré-auditoria, e o controle posterior, ou
pós-auditoria, constituem etapas de controle.

Letra e.
Considerando que a pré-auditoria é um tipo de avaliação de atividades administrativas ou financeiras que é realizada antes da ocorrência do fato e a pós-auditoria é
uma auditoria realizada após a ocorrência do fato, pode-se afirmar que constituem
etapas de controle.
a) Errada. De acordo com a Declaração de Lima, o controle prévio, ou pré-auditoria, tem a desvantagem de gerar grande volume de trabalho.
b) Errada. Os tipos de auditoria, segundo as normas da Intosai, são as auditorias
financeira (contábil), operacional e de conformidade.
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c) Errada. Para o sucesso de uma auditoria governamental, não é suficiente que
a entidade de fiscalização não sofra influências externas e que seus membros e
diretores sejam independentes da entidade auditada, pois o trabalho tem que ser
realizado por pessoal competente e com a máxima qualidade.
d) Errada. O objetivo específico de uma auditoria governamental não consiste em
encontrar e responsabilizar civil e penalmente aqueles que incorrerem em desvios.
Segundo a Intosai, a auditoria do setor público é essencial, pois, fornece aos órgãos
legislativos e de controle, bem como aos responsáveis pela governança e ao público
em geral, informações e avaliações independentes e objetivas acerca da gestão e
do desempenho de políticas, programas e operações governamentais. As auditorias
do setor público partem de objetivos que podem ser distintos, dependendo do tipo
de auditoria que está sendo realizada. No entanto, todas elas contribuem para a
boa governança.

23. (CESPE/TCE/PR/AUDITOR/2016) Relativamente às EFSs e às diretrizes para
preceitos de auditoria definidas na Declaração de Lima, assinale a opção correta.
a) O Poder Executivo deve estabelecer o grau necessário de independência de que
deve gozar a EFS e garantir a proteção adequada contra qualquer interferência sobre a referida independência e(ou) o mandato de auditoria da EFS.
b) As normas de auditoria, às quais as EFSs devem obediência, podem ser divididas em dois grandes grupos: as que contemplam os requisitos da auditoria do setor
público no nível operacional e as normas que visam regulamentar a formatação dos
trabalhos de auditoria.
c) Qualquer que seja o normativo vigente e qualquer que seja a natureza das disposições adotadas, às EFSs cabe, fundamentalmente, fomentar e fazer respeitar a
obrigação da prestação de contas no setor público.
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d) Segundo a Declaração de Lima, a EFS poderá atuar como um agente do parlamento, fazendo auditorias segundo as instruções dessa casa legislativa, em posição
de entidade auxiliar ou consultora, mas, nesse caso, para assegurar sua independência e autonomia, as matérias de que ela tratar deverão ser submetidas ao seu
pleno para decisão por escrutínio nominal.
e) As EFSs devem cumprir as normas de auditoria da Intosai em todas as questões
consideradas relevantes; como consequência, as normas de auditoria da Intosai,
exceto qualquer outra norma de auditoria alheia à própria EFS, são de aplicação
obrigatória para as EFSs, inclusive para o seu pessoal.

Letra c.
Qualquer que seja o seu sistema organizacional, a função essencial da EFS é assegurar e promover o cumprimento da obrigação de prestar contas no setor público,
incluindo-se a promoção de boas práticas de gestão econômico-financeira. Qualquer que seja a natureza das disposições adotadas, a função essencial das EFSs
é garantir e promover o cumprimento do dever de prestação de contas no setor
público.
a) Errada. A Constituição deve estabelecer o grau necessário de independência de
que deve gozar a EFS e garantir a proteção adequada contra qualquer interferência
sobre a referida independência e(ou) o mandato de auditoria da EFS.
b) Errada. As normas de auditoria da Intosai, que não são de cumprimento obrigatório pelas EFSs, são divididas em quatro grupos.
d) Errada. A independência das EFSs prevista na Constituição e na legislação deve
garantir um grau muito elevado de iniciativa e autonomia para elas, mesmo quando
estiverem atuando como um agente do Parlamento e estiverem fazendo auditorias
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seguindo suas instruções. A relação entre a EFS e o Parlamento deverá estar prevista na Constituição, de acordo com as condições e requisitos de cada país. Não há
previsão na Declaração de Lima quanto à submissão dessas matérias ao seu pleno
para decisão por escrutínio nominal.
e) Errada. As normas de auditoria da Intosai, exceto qualquer outra norma de
auditoria alheia à própria EFS, são de aplicação obrigatória para as EFSs, inclusive
para o seu pessoal.

24. (CESPE/TCU/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/2015)
O sucesso da Declaração de Lima deve-se, acima de tudo, ao fato de que ela contém uma lista abrangente de todas as metas e questões relacionadas à auditoria
governamental, sem deixar de ser concisa, o que facilita seu uso. Além disso, ela
foi redigida em uma linguagem clara, o que mantém o enfoque em seus elementos
essenciais. O principal objetivo da Declaração de Lima é exigir uma auditoria governamental independente.

Franz Fiedler. Prefácio à Declaração de Lima. INTOSAI: Viena (com adaptações).

Considerando que o fragmento de texto acima tem caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do seguinte tema.
A INDEPENDÊNCIA DAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES
Ao elaborar seu texto, aborde os seguintes aspectos:
• independência como requisito essencial, mas não suficiente, do controle; [valor: 7,00 pontos]
• limites da independência; [valor: 6,00 pontos]
• independência dos integrantes das entidades fiscalizadoras superiores. [valor: 6,00 pontos]
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Solução proposta:
Uma Entidade Fiscalizadora Superior – EFS deve possuir independência organizacional, financeira e funcional e essa independência deve estar ancorada na legislação, sendo necessário também que existam instituições responsáveis por garantir
a segurança jurídica e que funcionem adequadamente. Instituições dessa natureza
só podem ser encontradas em uma democracia baseada no Estado de direito.
As instituições de Estado, contudo, não podem ser completamente independentes, pelo fato de fazerem parte do Estado como uma entidade maior, com objetivos
muito mais abrangentes. Ainda assim, as EFSs devem gozar da independência funcional e organizacional necessária para desempenhar suas tarefas. O estabelecimento do grau necessário de independência que devem gozar as EFSs deve estar
previsto na Constituição, enquanto os detalhes podem ser estabelecidos na legislação infraconstitucional. É também importante haver proteção jurídica, garantida
pelo órgão judicial máximo, contra qualquer interferência na independência.
A independência dos integrantes ou membros das EFSs está estreitamente vinculada à independência do próprio órgão e também deve ser garantida pela Constituição. Os procedimentos para a destituição de um membro de seu cargo devem ser
constitucionalizados. Já em relação aos auditores, não deve haver em suas carreiras profissionais qualquer tipo de influência exercida pelas organizações auditadas,
e eles não devem ser dependentes dessas organizações sob nenhum aspecto ou
motivo.

Concluímos nossa primeira aula.
Bons estudos e até a próxima aula do nosso curso!
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