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CONSULTA. ATRIBUIÇÕES DAS UNIDADES DE CONTROLE INTERNO, DIANTE DOS COMANDOS 

NORMATIVOS CONTIDOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 – TCE/ PI E NAS 

RESOLUÇÕES Nº 308 E 309/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 1) Caberá à gestão 

estabelecer controles internos administrativos nas unidades executoras do controle interno 

(1ª e 2ª linhas de defesa), sendo estas as responsáveis pelas atribuições previstas nos art. 12 a 

16 da IN TCE/PI nº 05/2017, como realizar análises com manifestações técnicas ou 

deliberações sobre os processos administrativos citados na norma da Corte de Contas, 

inclusive com a emissão de Parecer Técnico, e não Jurídico, a fim de subsidiar a decisão a ser 

tomada pelo Ordenador de Despesa nos processos administrativos. 2) À unidade de controle 

interno (unidade de auditoria interna) resta a avaliação dos referidos controles internos 

administrativos da gestão e fiscalização Teresina - Piauí, Quinta-feira, 22 de abril de 2021. 
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acerca do tema ou realização, após determinação da autoridade competente, de auditoria 

interna independente referente ao processo de fiscalização contratual. 3) A atuação do TCE/PI, 

no tocante a manifestação técnica das Unidades de Controle Interno dos demais 

jurisdicionados nos processos de contratação e fiscalização de contratos, como medida de 

proteção ao Ordenador de Despesas, está relacionada ao grau de maturidade e de efetividade 

da implantação dos controles internos nas unidades jurisdicionadas, de modo que as 

atribuições previstas na IN TCE/PI nº 05/2017, sejam, de algum modo, realizadas dentro do 

Sistema de Controle Interno, seja pelas unidades de controle interno (auditoria interna), seja 

pelos controles internos administrativos. Sumário: Decisão unânime, divergindo do parecer 

ministerial, pelo conhecimento da Consulta, para, no mérito, respondê-la, em consonância 

com o parecer ministerial. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a 

informação da CRJ (peça nº 4), o despacho da SECEX (peça nº 6), o parecer do Ministério 

Público de Contas (peça nº 11), e o mais que dos autos consta, decidiu o Plenário, unânime, 

divergindo do parecer ministerial, conhecer da Consulta, para, no mérito, respondê-la, em 

consonância com o parecer ministerial, conforme e pelos fundamentos expostos no voto da 

Relatora (peça nº 15), nos seguintes termos: 1. Sobre a legalidade da unidade de 

controle interno de realizar análises com manifestações técnicas ou deliberações 

sobre os processos administrativos citados na IN TCE-PI nº 05/2017, inclusive com a 



emissão de Parecer Técnico, e não Jurídico, a fim de subsidiar a decisão a ser tomada 

pelo Ordenador de Despesa nos processos administrativos? Resposta: Compete à 

unidade de controle interno (unidade de auditoria interna) a realização de atividades de 

avaliação, consultoria e supervisão do Sistema de Controle Interno do órgão ou entidade, 

atuando como controle interno avaliativo (3ª linha de defesa), não lhe cabendo atuar em 

atos de gestão, conforme determina a Resolução nº 309/2020 do Conselho Nacional de 

Justiça. Entretanto, caberá à gestão estabelecer controles internos administrativos nas 

unidades executoras do controle interno (1ª e 2ª linhas de defesa), sendo estas as 

responsáveis pelas atribuições previstas nos art. 12 a 16 da IN TCE/PI nº 05/2017, como 

realizar análises com manifestações técnicas ou deliberações sobre os processos 

administrativos citados na norma da Corte de Contas, inclusive com a emissão de Parecer 

Técnico, e não Jurídico, a fim de subsidiar a decisão a ser tomada pelo Ordenador de 

Despesa nos processos administrativos; 2. Quanto à legalidade da unidade de controle 

interno de se manifestar sobre glosas ou retenções nos contratos de prestação de 

serviços, principalmente os contratos de terceirização, com o objetivo de aferir em 

economia e numa maior segurança para os fiscais de contrato, ao próprio gestor e 

para o Tribunal de Justiça, a fim de evitar futuras ações trabalhistas? Resposta: Cabe à 

gestão, através dos controles internos administrativos, manifestação sobre glosas ou 

retenções nos contratos de prestação de serviços, inclusive os contratos de terceirização, 

com o objetivo de aferir em economia e conferir maior segurança para os fiscais de contrato, 

ao próprio gestor e para o Tribunal de Justiça, a fim de evitar futuras ações trabalhistas. À 

unidade de controle interno (unidade de auditoria interna) resta a avaliação dos referidos 

controles internos administrativos da gestão e fiscalização contratual; consultoria acerca do 

tema ou realização, após determinação da autoridade competente, de auditoria interna 

independente referente ao processo de fiscalização contratual; 3. Sobre a manifestação 

técnica das Unidades de Controle Internos dos demais jurisdicionados nos processos 

de contratação e fiscalização de contratos, como medida de proteção ao Ordenador 

de Despesas? Resposta: A atuação do TCE/PI, no tocante a manifestação técnica das 

Unidades de Controle Interno dos demais jurisdicionados nos processos de contratação e 

fiscalização de contratos, como medida de proteção ao Ordenador de Despesas, está 

relacionada ao grau de maturidade e de efetividade da implantação dos controles internos 

nas unidades jurisdicionadas, de modo que as atribuições previstas na IN TCE/PI nº 05/2017, 

sejam, de algum modo, realizadas dentro do Sistema de Controle Interno, seja pelas 

unidades de controle interno (auditoria interna), seja pelos controles internos 

administrativos. Presentes os Cons. Abelardo Pio Vilanova e Silva (Presidente), Joaquim 

Kennedy Nogueira Barros, Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, Lilian de Almeida Veloso Nunes 

Martins e os Cons. Substitutos Jaylson Fabianh Lopes Campelo, em substituição ao Kleber 

Dantas Eulálio (em gozo de férias), Delano Carneiro da Cunha Câmara, convocado para 

substituir, nesse processo, a Consª. Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga (ausente 

por motivo justificado) e Jackson Nobre Veras, em substituição ao Cons. Luciano Nunes Santos 

(em gozo de licença prêmio). Representante do Ministério Público de Contas presente: 

Procurador-Geral José Araújo Pinheiro Júnior. Transcreva-se, Publique-se e Cumpra-se. Sessão 

Plenária Ordinária nº 037/2020, em Teresina, 29 de outubro de 2020. (assinado digitalmente) 

Cons.ª Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins Relatora 


