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Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União 

Termos de uma Decisão do TCU 

”as Secretarias de Controle Interno não realizam um 

efetivo trabalho de acompanhamento e fiscalização dos 

órgãos e entidades da Administração Pública Federal. O 

trabalho realizado é falho e insuficiente, sendo, por 

conseguinte, insatisfatórios os resultados;” 
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“é muito deficiente o apoio prestado pelo Controle Interno 
ao Controle Externo:  

 há sistemáticos atrasos na apresentação, ao TCU, das 
tomadas e prestações de contas dos órgão e 
entidades;  

 há pouca efetividade na adoção das providências 
determinadas pelo Tribunal;  

 há inconsistências tanto nos relatórios de auditoria 
quanto entre esses relatórios e os certificados 
expedidos;  

 não é feita comunicação ao TCU das irregularidades e 
ilegalidades de que toma conhecimento o Controle 
Interno (CF, art. 74, § 1º)  
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 subposicionamento hierárquico do órgão de Controle 
Interno e seu consequente enfraquecimento no contexto 
da Administração Pública Federal;  

 execução, pelo órgão de controle interno, de uma 
multiplicidade de funções de difícil compatibilidade com 
funções típicas de controle, hoje relegadas;  

 ocupação de cargos de direção nas unidades do Sistema 
por pessoas estranhas ao Controle e, muitas vezes, em 
descompasso com seus objetivos;  

 ausência de uma maior articulação entre as unidades do 
sistema de controle. 
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Quanto tempo tem essa Decisão do TCU? 

 

a) Menos de dois anos 

b) Entre dois e cinco anos 

c) Aproximadamente dez anos 

d) Quinze anos 

e) Mais de vinte anos 
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Decisão 430/92 – Plenário do TCU 

 

Auditoria Operacional 

 

 DTN, CISETs MEC, MS e MTPS  

 

1990/1992 
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Essa Decisão… 

concluiu pela reduzida eficiência e pouca eficácia do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, 

particularmente, no que se refere ao apoio a que está 

obrigado a prestar ao Controle Externo a cargo do TCU. 
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 Surgiu em 1993 

 Comissão de Dirigentes de Controle Interno 

 

 

 Retrospectiva DICON... 
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Objetivo (estatuto inicial) 

promover a integração entre os órgãos de controle 

interno, mediante padronização, racionalização e 

atualização de normas e procedimentos, exame de 

soluções para matérias controversas e outras medidas 

inerentes ao desempenho das funções atinentes aos 

órgãos de controle interno 

 

 Retrospectiva DICON... 
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Até recentemente, o DICON era composto 

por 16 órgãos 

 

Retrospectiva DICON... 
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Retrospectiva DICON... 

Câmara dos Deputados 
Conselho da Justiça Federal 
Conselho Nacional de Justiça 
Conselho Nacional do Ministério Público 
Ministério da Defesa 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 
Ministério das Relações Exteriores 
Ministério Público da União 
Presidência da República 
Senado Federal 
Superior Tribunal de Justiça 
Superior Tribunal Militar 
Supremo Tribunal Federal 
Tribunal de Contas da União 
Tribunal Superior do Trabalho 

Tribunal Superior Eleitoral 
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REFLEXÕES PARA AS MUDANÇAS 

 

 O que o DICON tem feito? Quais foram as 
realizações? 

 O que o DICON pode fazer? 

 Qual deve ser, de fato, o papel do DICON? 

 Qual sua abrangência? 
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E HOJE? ... 

 

Como pode ser definido o DICON? 

Qual sua abrangência? 

Unidades de Auditoria Interna X Órgãos de 
Controle Interno 

Quem dirige? 
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 Fortalecimento do papel do DICON 

 Aumento da abrangência 

 Aumento da participação dos órgãos integrantes 

 Aproximação efetiva com o Controle Externo 

 Espaço para debate de questões relevantes de 
auditoria, governança, gestão de riscos e controles 

 

Oportunidades... 
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Desafios... 

 Contribuir com a Profissionalização da Auditoria 
Interna 

 Fomentar a Atuação baseada em riscos 

 Difundir o papel da Auditoria Interna de agregar 
valor à organização 

 Induzir o negócio da Auditoria Interna para 
Avaliação (riscos, controles e governança) e 
consultoria 
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Desafios... 

 Ser um Fórum de discussão e disseminação de boas 
práticas 

 Possibilitar o desenvolvimento igualitário da Auditoria 
de todos os órgãos 

 Possibilitar a participação e contribuição de todas as 
unidades de auditoria interna 
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Ações em andamento 

 Elaboração do referencial estratégico 

 Redefinição da estrutura normativa 

 Amplo diagnóstico dos órgãos de controle interno 

 Construção do site na Internet 

 www.conselhodicon.org  

 Proposta de medidas para aproximação do Controle 
Externo com os órgãos de controle interno 

 Proposta de avaliação da capacidade dos órgãos de 
controle interno 
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Obrigado! 

 
Geovani de Oliveira 

geovani.oliveira@stj.jus.br 


