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OBJETIVO 

Apresentar os mecanismos do controle 
adotados pela Secretaria de Controle Interno 
(SCI), do Supremo Tribunal Federal, para o 
desempenho da missão constitucional de zelar 
pela boa e regular gestão dos recursos 
públicos.  
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1. Introdução 

O sistema de controle interno do STF decorre 
diretamente da previsão constitucional, constante 
dos Art 70 e 74, da CF/88.  

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial da União ... quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, ... será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 

... 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com 
a finalidade de: 



 

2. Posicionamento do Órgão de Controle 
 

 

 

 

 
 

A Secretaria de Controle Interno (SCI) é a unidade 
responsável por zelar pela correta e eficiente aplicação 
dos recursos públicos disponibilizados ao STF, 
diretamente subordinada ao Presidente do Supremo. 



2. Posicionamento do Órgão de Controle 

O posicionamento de vinculação ao 
Presidente do Supremo, que atende inclusive 
as recomendações do Acórdão Nº 1074/2009-
TCU,  possibilita a realização das atividades de 
controle interno de maneira independente e 
autônoma, sem interferências dos auditados 
ou dos gestores.  



 
3. Competências: originárias e subsidiárias 
 

COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS - Art 74/CF 

I  Avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 

II - Comprovar a legalidade e avaliar os 
resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial do STF, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades 
de direito privado; 

III - Apoiar o controle externo no exercício de 
sua missão institucional. 



3. Competências: originárias e subsidiárias 

COMPETÊNCIAS SUBSIDIÁRIAS 

- Elaborar Plano Anual das Atividades de Controle Interno 
(PAACI);  

- Orientar os gestores no desempenho de suas funções; 

- Emitir parecer quanto legalidade dos atos de admissão, 
concessão de aposentadoria e de pensão;   

- Certificar a gestão dos bens e recursos públicos nos 
processos de contas anuais; 

- Recomendar à instauração de TCE, nos casos previstos em 
lei; 

- Manter intercâmbio com unidades de controle interno de 
outros órgãos da Administração Pública; 

- Normatizar, sistematizar e padronizar os procedimentos 
de acompanhamento, auditoria, monitoramento.  

 



4. Instrumentos e Momento de controle 

Preventivo - 

Prévio/Concomitante 

Concomitante / 
A posteriori - 

corretivo 

A posteriori - 
Corretivo 



 
4.1 Acompanhamento - Preventivo: Prévio e 
Concomitante  
 O acompanhamento é o instrumento de 
controle que visa supervisionar a gestão 
orçamentária, financeira, contábil, 
patrimonial e de pessoal do Tribunal, bem 
como os assuntos correlatos, observando os 
critérios de materialidade, relevância e risco.  

Exemplo: análise prévia de todos os 
editais de licitação e contratos, para valores 
acima de duzentos mil reais. 

Um único processo analisado em 2011 
gerou a economia anual de dez milhões de 
reais aos cofres públicos.  



4.2 Auditoria - A Posteriori 

A auditoria é o instrumento de controle que 
busca avaliar - de forma planejada  e sistemática - 
transações, procedimentos, operações, rotinas e 
demonstrações financeiras de uma entidade. Examina a 
integridade, adequação e eficácia dos controles 
internos, bem como, das informações físicas, contábeis, 
financeiras e operacionais. 

A auditoria é o controle do tipo a posteriori ou 
corretivo, que tem por objetivo a revisão de atos já 
praticados, para corrigi-los ou confirmá-los.  



4.3 Monitoramento - A Posteriori 

O monitoramento é o instrumento de controle 
utilizado para verificar se as determinações, 
recomendações e / ou sugestões emitidas pela 
Secretaria de Controle Interno estão sendo atendidas 
pelo gestor no tempo e na profundidade estabelecidas 
no relatório previamente encaminhado.  

O monitoramento é também um controle do 
tipo a posteriori ou corretivo.  

No exercício de 2011, foram expedidas 356 
recomendações aos gestores, a partir da análise de 
atos de pessoal, licitações e de execução contábil, com 
o objetivo de aperfeiçoar o processo de gestão 
administrativa do STF. 



5. Estrutura da SCI - Instrumentos e Momento do 
controle 

Auditoria - 

Posterior 

Monitoramento - 

Posterior 

Acompanhamento - 

Preventivo 



5.1 Ênfase do Controle Interno 

A SCI do STF, nos últimos anos, tem se empenhado 
em orientar os gestores, como forma de prevenção a 
erros e fraudes, evitando com isso desempenhar 
somente a tradicional função fiscalizatória. 

Dessa forma, a atividade de controle no STF vem 
se mostrando útil aos gestores, ao longo dos anos, como 
orientadora das ações da gestão, na medida em que 
adota posicionamentos pautados nas decisões do TCU. 

É possível a realização deste trabalho com 
imparcialidade e isenção, uma vez que as orientações e 
recomendações são opinativas e não vinculativas aos 
atos e decisões dos gestores.  

Por isso, a SCI do STF é vista hoje como parceira e 
não como rival da administração. 

 



 
6. Atividades e contribuições 
 
1. Pareceres, informações, auditorias, 
monitoramentos, prestação de contas, etc ...  

2. Planejamento Estratégico do SCI   

3. Página na intranet 

4. Base de Conhecimento 

5. Boletim Informativo 

6. Estudos da SCI - Disponível na www.stf.jus.br 

a. Estudo sobre BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) 

b. Estudo sobre Encargos Sociais 

c. Estudos sobre BDI (Bonificação de Despesas Indiretas) - 
Obras e serviços de engenharia 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SCI  





BASE DE CONHECIMENTO 









ESTUDOS DA SCI - DOMÍNIO PÚBLICO - www.stf.jus.br 



7. CONCLUSÃO 

“O controle prévio, efetuado com critérios de 
materialidade, relevância e criticidade, pode garantir ao 
governante um sono mais tranqüilo quanto as manchetes do dia 
seguinte.” 

 

O lucro político, controle prévio e Hollywood 

Marcus Vinícius de Azevedo Braga - CGU 

 

Com isso, podemos concluir que a efetividade 
dos instrumentos de controle adotados pela SCI tem 
proporcionado uma situação de tranquilidade ao 
Supremo Tribunal Federal, possibilitando o 
julgamento pela regularidade das contas anuais pelo 
Tribunal de Contas da União, nos últimos anos. 



Conclusão - Agradecimentos 
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