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Contabilidade Forense



1. Qual o seu entendimento sobre a contabilidade forense?

2. Você já a utilizou alguma vez no seu trabalho, em
auditorias, perícias, investigações, pareceres ou julgamentos,
conforme sua área de atuação?

3. As informações coletadas lhes foram úteis para se atingir
uma conclusão (emissão de um juízo de valor)?

Perguntas iniciais



A contabilidade – ciência das mais antigas - sempre
utilizada como instrumento de aplicação prática.



Contabilidade

Da tarefa básica (burocrática/legalística),
para a geração de outras informações
úteis (gerenciais, transparência,
fiscalização, investigação etc.)
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Bens e Direitos Obrigações

Ativo
Passivo

Patrimônio
Líquido

7

Patrimônio

Fonte:STN

E o que é Patrimônio?



Equação Fundamental

Patrimônio Líquido =       ATIVO - PASSIVO

Patrimônio Líquido =  Bens+Direitos – Obrigações 

Capital Próprio (CP)=Bens+Direitos – Capital de terceiros(CT)  

Patrimônio
E o que é Patrimônio?



Situação Líquida 
Patrimonial 

Situação Líquida 
Positiva

Situação Líquida 
Nula

Situação Líquida 
Passiva

PL > 0

PL = 0

PL < 0

Situação Líquida      =      ATIVO menos  PASSIVO

Patrimônio

Fonte: STN
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Ativo Passivo

Patrimônio
Líquido
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DEVEDORAS
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Método das partidas dobradas



PASSIVO

ATIVO

SL > 0

ORIGENSAPLICAÇÕES

Teoria das origens e aplicações dos recursos



ATIVO PASSIVO

Ativo Circulante (curto prazo)

Caixa

Bancos (inclusive aplicações)

Créditos a Receber

Estoques de Materiais

Passivo Circulante (curto prazo)

Obrigações Trabalhistas e Previd.

Fornecedores e Contas a Pagar

Obrigações Fiscais a Pagar

Demais Obrigações

Ativo Não Circulante (longo prazo)

Bens Móveis e Imóveis

Participações Acionárias

Créditos a Receber Marcas e

Patentes/Direitos de Uso

Passivo Não Circulante (longo prazo)

Empréstimos e Financiamentos

Reconhecimento de Dívidas

Demais Obrigações

Patrimônio Líquido

Total do Ativo Total do Passivo

ESTRUTURA  DO BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO PASSIVO

PATRIM.LÍQ.

DEFICIT/SUPERAVIT

VISÃO ESTÁTICA E DINÂMICA DO 
PATRIMÔNIO



Contabilidade – uma ciência que estuda o patrimônio de
uma entidade (privada ou pública). Conhece, controla,
mensura e revela o estado real do patrimônio das
entidades.

Fornece um conjunto básico de informações para quem
queira fazer uso.

Apresenta os resultados por meio de demonstrativos e
relatórios.



PROCESSO GERADOR DE 
INFORMAÇÕES



Produção da contabilidade pública: conjunto de balanços e
relatórios (prestação de contas)

Englobam, normalmente:

 Balanço orçamentário;
 Balanço financeiro;
 Balanço patrimonial;
 Demonstração dos fluxos de caixa;
 Demonstração das variações patrimoniais.

Complementados por:
 Notas explicativas
 Outros demonstrativos sintéticos e analíticos;
 Relatório de gestão;
 Parecer da auditoria interna.



A contabilidade possui um imenso repositório
de informações porque ali se encontram todos
os registros da vida de uma entidade, quanto
às suas transações econômicas e financeiras,
seja qual for a sua natureza jurídica.



A contabilidade de uma entidade pública
implica no registro de : aprovação do
planejamento/orçamento, arrecadação,
empenhos das despesas, contratos,
liquidação, pagamento das obrigações,
investimentos etc.



Regras específicas para a contabilidade pública (a partir do art.

83 da Lei 4320/64)

Deve ser organizada, a fim de evidenciar: a situação de todos que, de

qualquer modo, arrecadam receitas, efetivem despesas, administrem ou

guardem bens a ela pertencentes ou confiados; subsidiar a tomada de

contas dos agentes responsáveis por bens e dinheiro públicos; o

controle dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em

que a administração pública for parte; evidenciar o montante dos

créditos orçamentários vigentes, a despesa empenhada e a despesa

realizada e as dotações disponíveis; e, o controle de todos os fatos de

natureza financeira ou não, independentes da execução orçamentária



Atos/Fatos 
econômicos 

globais

Atos/Fatos 
econômicos que 

afetam a 
Entidade

Transações
(Ciclos)

Processo
Contábil

Relatórios e 
Demonstrações 

Contábeis

Internos

Externos Ciclos:
Planejamento

Orçamento
Arrecadação

Empenho
Contrato

Liquidação
Pagamento

Estoques
Caixa/Bancos

Processamento do Sistema Contábil 
(Setor Público)

Fonte: Silva, 2012, com adaptações.



Informações Contábeis - utilidades

A contabilidade constitui um dos elementos
mais importantes do controle das operações,
devendo manter-se neutra em relação às
atividades de execução dessas operações
(SILVA, 2012).

 Necessidade de segregação de funções.



As atribuições de controle da contabilidade aplicada
ao setor público aumentaram com a Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que passou a
mensurar: o equilíbrio entre a receita e a despesa,
metas fiscais, a observância aos limites legais de
gastos, o controle da disponibilidade por fontes de
recursos, a expedição de relatórios fiscais e a
ampliação da transparência.



Com a convergência aos padrões internacionais, a
contabilidade aplicada ao setor público passou a expedir
informações aos seus usuários com mais qualidade, haja vista
terem sido adotados procedimentos de mensuração, registro
e avaliação de ativos e passivos com a aplicação de técnicas
que decorrem da evolução da ciência contábil.



Características de qualidade da informação contábil – setor público
(CFC/NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL, 2016):

 Relevância;

 Representação fidedigna;

 Compreensibilidade;

 Tempestividade;

 Comparabilidade;

 Verificabilidade.

São atributos que
tornam a informação
útil para os usuários



Usuários das informações contábeis do setor público:

Gestores, órgãos de controle interno e externo,
controle social, (possibilitando a sociedade conhecer
como estão sendo aplicados os recursos, produtos de
suas arrecadações).



Usuários das informações contábeis do setor público:

Necessidade de redução da assimetria
informacional entre os gestores do erário e a
sociedade?



E a responsabilidade do profissional de
contabilidade, que registra os atos e fatos e
elabora as peças contábeis (o contador)?

E a do controle interno?

E a do gestor?



AUDITORIAS CONTÁBEIS

Interna – caráter preventivo, realizada pela própria entidade.

Externa (independente) – aumentar o grau de confiança nas
demonstrações contábeis por parte dos usuários.

Governamental - realizada por um órgão constitucional de
controle externo - tribunal de contas – testes da
confiabilidade do sistema de controle.



As auditorias realizadas pelos
tribunais de contas (art. 71, IV, CF)

Auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial...



Segundo a NAG 1102, “em uma auditoria contábil o auditor
governamental deverá verificar se as demonstrações
contábeis oficiais e outros informes representam uma visão
fiel e justa do patrimônio, envolvendo questões
orçamentárias, financeiras, econômicas e patrimoniais,
além dos aspectos de legalidade”.



O ponto em comum que possuem a auditoria externa
ou independente e a auditoria governamental:

Os trabalhos de ambas não estão voltados
especificamente à detecção de erros e
fraudes, e sim emitir opinião sobre a
adequação das demonstrações contábeis.



Contudo, o auditor, ao efetuar seu exame, deve
estar atento para essas ocorrências.

Havendo fortes evidências, cabe ao auditor
aprofundar o exame dos livros, registros e
documentos até encontrar elementos de convicção
para emitir sua opinião.



Quando se utiliza das informações contábeis com a
finalidade de investigar fraudes, desfalques e demais
ações danosas ao patrimônio, envolvendo,
principalmente, valores financeiros e desvios de
bens, estar-se-á diante de um novel ramo da

contabilidade, conhecida por contabilidade
forense ou contabilidade investigativa.



Informações Contábeis - utilidades

As informações fornecidas pela Contabilidade incluem
não só a saúde e a perspectiva financeira de uma
instituição, mas a discriminação de possíveis
irregularidades, ou indícios de irregularidades que
configurem fraudes (SILVA, 2008).



Contabilidade Investigativa ou Contabilidade Forense é uma
evolução do processo de controle do patrimônio.

Uma espécie de auditoria especial no viés de
investigação de fraudes.

Ferramenta mais específica e eficiente no que tange a
investigação contábil.

Contabilidade Investigativa: o Novo Produto



Contabilidade Forense

Componente relevante no processo investigatório das
organizações criminosas.

Assim como o Direito, pode contribuir para a redução dos
efeitos nefastos dessas organizações.

A coleta de provas da existência de uma
fraude, aproxima a verdade real da verdade
processual.



Exemplos de crimes/delitos 
obtendo provas na 

contabilidade
Crimes contra 

as Finanças 
Públicas

(Arts. 359 A a
359H))

Improbidade 
Administrativa 

(Lei nº 
8.429/92)

Contabilidade Forense/Investigativa 
na área pública

Peculato
(Art. 312) 

Emprego irregular 
de verbas ou rendas 
públicas (Art. 315)

Fraudes 
Contábeis e

Gerenc. Result.

Apropriação      
Indébita
(Art.  168) 



Sistemas eletrônicos de processamento de dados
facilitam aplicação de procedimentos da coleta e
cruzamento de dados nas investigações, e nem
sempre será necessário manusear papéis, pois a
informação que se busca poderá ser fornecida pelo
próprio sistema.

Utilizando Recursos de TI nas Investigações

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fcPWTJkq7rfdEM&tbnid=6kgleiAWnilwDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jaimagens.com/index.php?action=detail&id=68064&ei=L47kUdK2H4SMqQH3iIHoCQ&psig=AFQjCNFu8fnZv8iy3YHApPYj6Tl9M74GdQ&ust=1374019503588081
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=fcPWTJkq7rfdEM&tbnid=6kgleiAWnilwDM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.jaimagens.com/index.php?action=detail&id=68064&ei=L47kUdK2H4SMqQH3iIHoCQ&psig=AFQjCNFu8fnZv8iy3YHApPYj6Tl9M74GdQ&ust=1374019503588081


A ciência que analisa as demonstrações
financeiras, investiga a fraude, apresenta os
fatos e as evidências, os desvios, a falsificação,
a manipulação, mas, principalmente, é aquela
que analisa e produz a apresentação de provas
perante o tribunal (GONÇALVES, 2015)

Contabilidade Forense



Contabilidade Forense – outras definições

Uma especialidade da ciência contábil de natureza
interdisciplinar, a qual combina conhecimentos da
contabilidade, da criminologia, da psicologia, do direito e
das finanças, com o objetivo de prevenir e reprimir a
fraude e todos os crimes de natureza econômico-
financeiros, a exemplo da lavagem de capitais (RIBEIRO
et.al., 2013).



Para Huatuco (2007), “Contabilidade forense
é uma ciência que permite reunir e
apresentar informação contábil, financeira,
legal e administrativa, que prescinde de uma
análise contábil que poderá ser aceita por
uma Corte, produzindo provas para auxiliar
no julgamento e sentença contras os
culpados por um crime econômico”.



Consiste na ciência que lida com a aplicação de
fatos contábeis obtidas através de métodos e
procedimentos de auditoria para resolver
problemas legais (KOH; AROKIASAMY; SUAT,
2009).

É a combinação da Contabilidade, Auditoria e
habilidades investigativa (SINGH, 2012).



A Contabilidade Forense aparece quase
sempre numa vertente reativa à
criminalidade (SINGLETON ET AL, 2010)



Com a contabilidade seria possível apontar os
destinos dos recursos, seja por corrupção ou
mesmo por lavagem de capitais?



Fonte: Site Capital Teresina, 2016 (http://www.capitalteresina.com.br/noticias/teresina/esquema-de-corrupcao-

revelado-qual-o-caminho-seguido-pela-propina-38247.html)



No crime de lavagem de capitais, o grau de
importância da prova contábil produzida ganha
relevância quando da investigação das origens dos
recursos ilícitos e sua destinação final.

A prova contábil é importante na correta identificação
do “rastro” deixado pelo “dinheiro sujo” colocado no
processo de lavagem.



Fonte: Economia - Cultura Mix, 2013

http://economia.culturamix.com/dinheiro-2/como-funciona-a-lavagem-de-dinheiro


A prova contábil também é importante na
identificação de “maquiagens” ocorridas nos
balanços visando esconder a verdadeira
situação econômica/financeira.



As fraudes (contabilidade criativa) verificadas nas
demonstrações contábeis ocorrem, por exemplo,
por meio da contabilização de receitas fictícias,
geração ou ocultação de despesas e passivos,
diferenças nos tempos de reconhecimento dos
resultados, evidenciação e avaliação fraudulenta de
itens patrimoniais (GONÇALVES, 2015).



Facilitador da coleta de prova contábil nas
investigações:

 Os registros das origens e aplicações de recursos
(débito e crédito) - escrituração;

 Documentação de suporte.



D – Entrada Bancos
C-Saída Bancos

C – Receitas 
arrecadadas

D – Entrada 
Aquisições

C – Obrigações a Pagar
D – Baixa Obrigações

Exemplo: registro patrimonial – partidas dobradas

ATIVO PASSIVO



Contabilidade Forense – Pressupostos

 Cenário de grandes escândalos financeiros em
organizações internacionais, principalmente.

 Casos de fraudes contábeis como das empresas
americanas Eron (2001), WorldCom (2001/02), Xerox
(2001) e da italiana Parmalat (2003), mostram o
aumento dessa prática em ambientes corporativos.



O caso mais emblemático é o da Enron,
gigante americana de energia. Em 2001,
descobriu-se que a companhia maquiava
seus balanços, inflando lucros e enxugando
débitos bilionários. Faliu no mesmo ano e
teve seus principais dirigentes presos.



Contabilidade Forense – Pressupostos

 No Brasil tem casos de fraudes e
corrupção como os do Banco
Panamericano (2006/2010), do
Banestado (1996/2002), Sudam e
Sudene (2000) e o mais conhecido, o
da Petrobrás (2004/2014) .



Em todas essas situações a contabilidade
falhou na sua responsabilidade de produzir
informações fidedignas.

Enquanto ciência social vem sendo utilizada
por indivíduos que se aproveitam dela para
a prática de crimes.

Poderá acarretar prejuízo ao mesmo
patrimônio que o controla.



Contabilidade Forense – Pressupostos

Surgem medidas para combater o avanço dessas
práticas:

 O governo americano promulgou em 2002 a Lei Sarbanes-
Oxley.

 No Brasil, iniciativa parecida ocorreu com a aprovação da
Lei Anticorrupção (nº 12.846/13).

Esse contexto permitiu o desenvolvimento da prática de
Contabilidade Forense com foco na prevenção e detecção de
fraudes.



O caso Petrobrás

Forte esquema de corrupção, fraude, desvios de capitais, de
2002/2009, atingindo bilhões de reais, investigada a partir de
2014, “Operação Lava-Jato”.

A fraude: pagamento adicional de 3% dos contratos devidos a
empreiteiras e fornecedores, envolvendo 27 empresas.

Intermediários repassavam o valor recebido a maior das
empreiteiras aos diretores/gerentes da Petrobrás e também aos
partidos e agentes políticos ligados ao esquema.



 Cerca de R$ 10 bilhões foram desviados.

 Algumas empresas sequer prestaram os serviços para os
quais foram contratadas por milhões.

 A fraude ocasionou a contabilização de ativos imobilizados
com valores superfaturados (compra de novas plataformas
e refinarias).

 Investidores estão sendo indenizados por quase US$3 bi por
conta da “maquiagem contábil”.

 Ao todo o prejuízo ultrapassa R$100 bi.

 Impacto negativo no PIB de 1%.

Caso Petrobrás



A contabilização de ativos superfaturados
conduziu a um lucro fictício de R$ 6,28 bi no
final de 2013, que após os ajustes passou ao
prejuízo de R$ 26,6 bi no final de 2014,
ocasionado pela contabilização de perdas
oriundas de operações fraudulentas.

Efeito contábil da 
corrupção na Petrobrás



A crise da Petrobras colocou na berlinda o
trabalho das grandes empresas de auditoria. Elas
podem ser responsabilizadas por balanços
mentirosos?

A britânica Pricewaterhouse Coopers (mais
conhecida como Price), responsável pela auditoria
da Petrobrás desde 2012.



Alguns escândalos financeiros mostram que as
manipulações contabilísticas incluídas em contas
auditadas a auditoria financeira não preveniu nem
detectou a fraude, ganhando terreno a auditoria
forense.



https://spark.adobe.com/page/DgF4n/

Ministério Público Federal



Os resultados discriminados para cada unidade da
federação foram apresentados e debatidos em
evento dedicado ao dia internacional contra a
corrupção (9/12/2015), realizado na Procuradoria-
Geral da República, organizado pela Câmara de
Combate à Corrupção (5ªCCR/MPF), bem como
nas diversas Procuradorias da República
espalhadas no país (.....), na melhor execução de
uma verdadeira accountability governamental.

Fonte: MPF

MPF – 100 casos apurados de corrupção em 2015



Eis alguns casos dentre os 100 divulgados pelo MPF:

Operação "G7"

O MPF apresentou à Justiça Federal denúncia contra 21 pessoas
acusadas de burlar a concorrência em licitação para a construção
de mais de 3 mil casas da segunda etapa do Programa “Minha
Casa, Minha Vida”, no âmbito do programa estadual “Cidade do
Povo” em Rio Branco, capital do Acre, visando garantir a
participação apenas das empresas integrantes do grupo
autodenominado “G7".

Fonte: MPF



Hospital Brasileia
Mais uma denúncia do MPF/AC foi ajuizada contra 10 pessoas
acusadas de fraudes à licitação para a construção do hospital de
Brasileia (distante cerca de 220 km de Rio Branco). A obra estava
orçada em cerca de 58 milhões de reais que seriam custeados, em
parte, pelo SUS.

Obras sem Licitação
Outra ação do MPF no combate à corrupção no Acre, também
relacionada à Operação G7, tratou de fraude em processo
licitatório realizada por seis acusados, com a anuência do então
secretário de obras do Estado do Acre, para garantir a contratação
de uma determinada empresa para realizar projetos de
urbanização em um bairro de Rio Branco. De acordo com a
denúncia, a obra já estava em pleno andamento (30% do total
concluído) enquanto o processo licitatório ainda estava em curso.

Fonte: MPF



Operação Guabiru
A primeira resultou na condenação de 10 pessoas por
improbidade administrativa, mercê da ocorrência de
fraudes no fornecimento de merenda escolar e de outras
irregularidades verificadas na Secretaria de Educação do
Estado de Alagoas entre os anos de 2003 e 2005. O valor
correspondente à condenação da Guabiru foi de
R$ 63.827.711,54.

Fonte: MPF



Operação Inocentes

Em junho de 2015, o Ministério Público Federal no Amazonas
(MPF/AM) denunciou à Justiça 29 pessoas, em seis ações
penais, por envolvimento em esquema de corrupção e
falsificação de documentos públicos na Capitania dos Portos
em Manaus. O grupo criminoso, desarticulado a partir da
operação Inocentes, em maio deste ano, contava com a
atuação de militares, despachantes e falsificadores.

Fonte: MPF



Operação Fidúcia 

MPF/CE denuncia acusados de fraudes em empréstimos na CEF
estimados em R$ 100 milhões.
Ao longo de 2015, o Ministério Público Federal no Ceará
(MPF/CE) apresentou denúncia contra mais de 10 pessoas por
meio da chamada "Operação Fidúcia", desencadeada
conjuntamente com a Polícia Federal (PF). Os denunciados são
acusados de fraudes em empréstimos na Caixa Econômica
Federal (CEF), estimadas em mais de R$ 100 milhões. Eles
responderão, na medida de suas participações, pelos crimes de
estelionato, uso de documento falso, corrupção ativa e passiva,
organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o
sistema financeiro. Já existem quatro denúncias sobre o caso,
bens bloqueados e pelo menos 22 prisões realizadas.

Fonte: MPF



Operação Zelotes

Esquema envolve servidores, consultores e ex e atuais
conselheiros do Carf, órgão ligado ao Ministério da Fazenda.
Considerada uma das maiores operações de combate à corrupção
em andamento no país, a Zelotes apura suspeitas de manipulação
de julgamentos no Conselho Administrativo de recursos Fiscais
(Carf). Instaurada no fim de 2013, a investigação é conduzida pelo
Ministério Público Federal (MPF) e por outros três órgãos de
fiscalização: Polícia Federal, Receita Federal e Corregedoria do
Ministério da Fazenda. Na mira dos investigadores, estão grandes
empresas, consultores e conselheiros do órgão. A estimativa é que
a atuação do grupo – ocorrida entre os anos de 2005 e 2014 -
tenha causado prejuízos milionários aos cofres públicos com a
redução ou anulação indevida de dívidas tributárias.

Fonte: MPF



Fraude no SUS - Hospital São judas Tadeu

Ação proposta pelo procurador da República da PR/ES, em
desfavor de certos servidores do Hospital São Judas Tadeu,
localizado em Guarapari, fraudaram documentos de internação
de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), inserindo dados
falsos, como a menção a pacientes inexistentes ou o registro de
procedimentos não realizados, de modo a obter vantagem
indevida só SUS. Além disso, foram emitidas cobranças ao SUS
de procedimentos de parto cesariano e laqueadura tubária após
ter cobrado e recebido da paciente pelos procedimentos
realizados, gerando cobrança em duplicidade.

Fonte: MPF



Improbidade Administrativa - Prefeitura de Brejo de 
Areia

O MPF/MA, por meio da Procuradoria da República do
Município de Bacabal (PRM/Bacabal), já ajuizou três ações
de improbidade administrativa em face da atual prefeita
do município de Brejo de Areia, pela prática de diversas
ilegalidades, como o desvio de recursos do FUNDEB,
fraude em licitações e dispensa indevida de licitações,
durante os anos de 2009, 2010 e 2012.

Fonte: MPF



Improbidade Administrativa - Prefeitura de Joselândia

A partir de ação civil pública proposta pelo Ministério Público
Federal no Maranhão (MPF/MA), por meio da Procuradoria da
República no Maranhão (PR/MA), o ex-prefeito do Município de
Joselândia (MA), foi condenado por improbidade administrativa
após constatação de uma série de irregularidades envolvendo
recursos federais repassados entre 2003 e 2004. Foram
realizados gastos sem comprovação da destinação da verba
pública, dispensa indevida de processos licitatórios,
irregularidades em construções de escolas, falha na
remuneração mínima legal aos professores e emissão de
cheques em favor do próprio ex-gestor, o que gerou prejuízo de
mais de R$ 1,4 milhão aos cofres públicos.

Fonte: MPF



Operação Lava Jato

A operação Lava Jato é a maior investigação de corrupção e
lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Deflagrada em março
de 2014, a operação teve como organizações criminosas
lideradas por doleiros. No decorrer das investigações, o MPF
recolheu provas de um imenso esquema criminoso de corrupção
envolvendo a Petrobras. Nesse esquema, grandes empreiteiras
organizadas em cartel pagavam propina para altos executivos da
estatal e outros agentes públicos. Os crimes já denunciados
envolvem pagamento de propina de cerca de R$ 6.4 bilhões.
Deste total, R$ 1,8 bilhão já foi recuperado, por acordos de
colaboração.

Fonte: MPF



Irregularidades no Fundeb e Ministério da Fazenda
Denúncia contra o ex-prefeito de Demerval Lobão, e outro pela
prática de crimes de responsabilidade do gestor público. A
denúncia trata de irregularidades envolvendo recursos do Fundeb
e do Ministério da Fazenda. As irregularidades consistiam em:
incompatibilidade entre o quantitativo de combustível adquirido e
a frota de veículos da Prefeitura, gerando prejuízo ao erário no
valor de R$ 161.584,62; ausência de formalização do processo de
dispensa de licitação na aquisição de combustíveis; pagamento de
despesas inelegíveis custeadas com recursos do Fundeb, no valor
de R$ 84.550,85; saques realizados da conta do Fundeb sem
suporte documental de despesas, no montante de R$
3.335.577,39 e utilização indevida de recursos do Programa
Farmácia Básica, acarretando um prejuízo ao erário de R$
138.493,00.

Fonte: MPF



Desvio de Verbas - Prefeitura de Mirante da Serra
Esquema de corrupção desviou 55% do orçamento anual da prefeitura de Mirante da
Serra.
Sete pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por desvio de
verbas públicas, associação criminosa e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Mirante da
Serra. Entre os denunciados estão um casal de servidores públicos municipais e seus
parentes, os quais são acusados de desviar mais de 11 milhões de reais entre janeiro de
2011 e julho de 2014.
A “Máfia da Contabilidade”, como o esquema ficou conhecido, foi descoberta após uma
auditoria da Controladoria-Geral da União, na qual se constatou fraude na execução de
licitações e contratos administrativos e má execução de serviços públicos financiados
com recursos federais.
A investigação criminal culminou com a deflagração da Operação Cerberus, na qual foi
constatada a transferência de valores de áreas como Educação, Saúde e Assistência
Social para contas genéricas da prefeitura, em prática conhecida como
“descarimbamento” de verbas. Em seguida, as verbas “descarimbadas” eram repassadas
para contas correntes de diversas empresas, que tinham como sócios os próprios
servidores e seus familiares. Esta prática ocorreu pelo menos 1.245 vezes durante o
período investigado.
Os denunciados realizavam gastos exorbitantes, faziam viagens com toda a família e
ostentavam elevado padrão de vida. Além disso, mantinham empresas de diversos
setores, tais como loja de informática, academia, pet shop e agropecuária.

Fonte: MPF



Desvio de Recursos Públicos - Guajará-Mirim

Em Guajará-Mirim, 24 pessoas foram denunciadas por desvio de
dinheiro público.
A atuação do Ministério Público Federal (MPF) no combate ao crime
tem se intensificado na região de Guajará-Mirim. O MPF denunciou à
Justiça Federal 24 pessoas por fraudes e desvios de recursos públicos. A
maior parte dos denunciados nessa organização criminosa é de
servidores públicos, e de agentes políticos que ocupavam os cargos de
vereador, prefeito, secretário municipal, policiais civis, delegado,
arquiteto municipal, secretária municipal de Saúde, e secretário
municipal de Educação.
Os recursos foram repassados através de convênios com a União e
destinavam-se à construção da escola Pró-Infância e à ampliação da
Unidade de Saúde Carlos Chagas. As provas da denúncia foram obtidas
mediante interceptações telefônicas e buscas e apreensões autorizadas
pela Justiça.

Fonte: MPF



As ‘pedaladas fiscais’ do governo Dilma

A "pedalada fiscal" foi o nome dado à prática do
Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o
repasse de dinheiro para bancos (públicos e
também privados) e autarquias, como o INSS. O
objetivo do Tesouro e do Ministério da Fazenda era
melhorar artificialmente as contas federais. Ao
deixar de transferir o dinheiro, o governo
apresentava todos os meses despesas menores do
que elas deveriam ser na prática e, assim,
ludibriava o mercado financeiro e especialistas em
contas públicas.

Fonte: Jornal Estadão (SP)



PF DESCOBRE DESVIOS MILIONÁRIOS DENTRO DA 
PREFEITURA DE JALES/SP

“Farra no Tesouro”. O nome retrata o que acontecia no setor da Tesouraria da
Prefeitura de Jales/SP há pelo menos uma década. Um esquema de corrupção
que surpreendeu até mesmo os policiais, acostumados com esse tipo de
situação. A PF descobriu que a ex-tesoureira e atual Diretora de Finanças do
município desviava recursos da saúde e da educação para benefícios próprios. O
prejuízo estimado é entre cinco a dez milhões de reais. O marido dela, a irmã, o
cunhado e a atual Secretária de Saúde também foram presos temporariamente.

A ex-tesoureira emitiu cheques da prefeitura, pagou boletos bancários das
empresas do marido e até transferiu valores diretamente das contas da
Prefeitura Municipal, principalmente da área da Saúde, em benefício próprio, de
seus familiares, fornecedores pessoais e das empresas de seu marido. Em
princípio, os fornecedores não tinham conhecimento da fraude, pois os cheques
eram descontados e depositados em dinheiro para os destinatários dos
pagamentos”, informou a PF.

Fontes: Jornal eletrônico o Liberal, julho de 2018, Globo.com etc.



Levantamento inédito do TCU aponta riscos de fraude e 
corrupção em 38 órgãos federais

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou levantamento inédito nesta quarta-
feira (21) por meio do qual aponta que 38 órgãos e entidades federais (veja a lista
abaixo), todos com alto poder econômico no governo central, “possuem
fragilidades nos controles” em seus contratos. Segundo o estudo, tais níveis
de vulnerabilidade sãos “altos” e “muito altos”. As unidades governamentais têm
orçamento anual de R$ 216 bilhões, acrescenta o TCU.

Foram feitas auditorias em 287 órgãos do Poder Executivo, muitos deles empresas
estatais do calibre de Petrobras, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal (CEF), mas também órgãos como a
Advocacia-Geral da União (AGU) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit). Relatório encaminhado à Presidência da República

Fonte: Site Congresso em Foco

https://congressoemfoco.uol.com.br/corrupcao/levantamento-inedito-do-tcu-aponta-riscos-
de-fraude-e-corrupcao-em-38-orgaos-federais/
Em 21 nov, 2018

https://congressoemfoco.uol.com.br/tag/tcu/


Contabilidade Forense ou Investigativa

Pode ter as seguintes ênfases*:

 Ênfase na prevenção (mapeamento de riscos);

 Ênfase na detecção (identificação dos sinais de alerta da
ocorrência da fraude);

 Ênfase na apuração e descoberta (busca das provas para
comprovar a fraude)

(*) Segundo Silva, 2012.



Auditoria x Perícia Contábil x Contabilidade Forense

A auditoria volta-se a testar a eficiência e eficácia do
controle patrimonial implantado com o objetivo de
expressar uma opinião sobre determinado dado (ATTIE,
1998).

A perícia contábil constitui o conjunto de procedimentos
técnicos e científicos destinado a levar à instância decisória
elementos de prova necessários a subsidiar à justa solução
do litígio, mediante laudo pericial contábil (CFC, NBC T 13).



A Contabilidade Forense é o instrumento
mais amplo e completo na investigação e
levantamento de fraudes quando se
comparada a atividade de Auditoria. Tem a
mesma ascendência teórica frente à Perícia
Contábil. (CARDOSO, 2008).



O objetivo principal da auditoria não é detectar
fraudes, mas sim emitir uma opinião que
envolve um certo grau de risco.

A Contabilidade Forense é inserida na lide
processual ou investigativa de forma parcial:
ela vai apurar a fraude.



A Contabilidade Forense é arma de combate à
fraude mais específica e eficaz, em se
comparando com a Auditoria e a Perícia
Contábil, pois não há, segundo seus estudos,
limitações ou proibições legais que permitam
tal acompanhamento. Além disso, pode-se
afirmar que “Exame de Fraudes” é
componente da própria Contabilidade
Forense (WELLS, 2005).



Ramificações

Ciência 
Contábil

Contabilidade 
Forense

Contabilidade 
Investigativa

Serviços de 
Litigação

Auditoria 
Contábil

Perícia 
Contábil

Fonte: Silva, 2012 (com adaptações)



Contabilidade Forense – Requisitos/habilidades

Exige a integração das habilidades contábeis, investigativas e
de auditoria.

Tal conhecimento possibilita o fornecimento de auxílio, em
litígios judiciais ou em investigações sobre suspeitas de fraudes
e demais irregularidades.



Requisitos/habilidades

Seriam somente os profissionais de contabilidade as pessoas aptas
a praticar a contabilidade investigativa? Poderiam ser profissionais
de outros campos?

Sua aplicação requer, a princípio, o domínio de conhecimentos
contábeis.

Em investigações especiais requer também conhecimento
jurídico, podendo outros profissionais utilizá-la, como os
auditores dos tribunais de contas e promotores de justiça, p.ex.



Com a citação de Ribeiro, 2009.



O termo fraude tem origem no latim fraus e indica ação
praticada de má-fé, abuso de confiança, contrabando,
clandestinidade ou falsificação e adulteração
(SILVA,2012).

É o ato praticado com intenção de lesar
terceiros, para obter vantagem ilícita para si
ou para outrem.

(Gil, Antônio Loureiro, 1999).



Alguns tipos de fraude (crimes previstos na
legislação)

Esta vai desde a fraude contábil e fiscal,
apropriação indevida de bens, fraudes em
licitações, crimes financeiros, corrupção,
lavagem de capitais, crime organizado,
contrabando, tráfego de pessoas e crime
informático.



Fraudes contábeis

Mais comum no meio corporativo (gerenciamento de
resultados, desfalques, corrupção).

Pesquisa realizada pela KPMG em 2015 indica que 70% dos
empresários sofreram fraude em sua companhia entre 2013 e
2015, atingindo 5% da rentabilidade.

De acordo com o CFC (NBC T 11-IT), a fraude é: “ato intencional
de omissão ou manipulação de transações, adulteração de
documentos, registros e demonstrações contábeis”.



Ciclo das transações contábeis das empresas 
propensas a fraudes / comparações com o setor público

Setor Privado (empresas) Setor Público

a) Vendas e faturamento a) Arrecadação (inclui arrecadação de

recursos próprios, transferências de outras
esferas, inclusive convênios)

b) Compras e pagamentos
b) Compras e pagamentos
(inclui licitações, contratos e fases da despesa:
empenho, liquidação e pagamento)

c) Folha de pagamento de 
pessoal

c) Folha de pagamento de 
pessoal

d) Produção e estoques d) Estoques e imobilizado

e) Tesouraria e financiamentos e) Caixa / Bancos

Fonte: Ciclo do setor privado de acordo com o prof. Lino Martins, 2012.
Adaptações ao setor público por Dias (2018)



A FRAUDE DIFERE DO ERRO

O erro que é cometido por ação e omissão, sendo de
natureza involuntária (também causa dano a outrem
e constitui irregularidade).

Ocorre por imperícia, negligência ou imprudência.

O risco de não detectar fraude é maior do que o
risco de não detectar erro, porque a fraude
normalmente envolve atos planejados para ocultá-la.



O erro contábil

Erro contábil é um ato involuntário que
prejudica a escrituração e/ou as
demonstrações contábeis. Constatado
o erro e sendo ele relevante, necessário
que se investigue os fatos que lhe
deram causa. (Zanna, 2015 citando Sá,1997).



Causas

De

Erros Fraudes

De aplicação de
Princípios

Erros de omissão 
de registros

Erros de 
interpretação

Desvio de ativos Demonstrações
enganosas

Fraudes nas 
receitas e 
despesas

Furto de
ativos

Falsificação 
de 

registros

Omissão de
transações

Segregação entre erros e fraudes nas demonstrações 
contábeis

Fonte: Prof. Lino Martins da Silva, 2012.



Distinção entre o erro e a fraude

“Será sempre preferível, dentro do escopo inicial, denominar
qualquer indício de irregularidade como uma prática inadequada
da contabilidade. Apenas depois de realizadas investigações mais
detalhadas, com a aplicação das técnicas da prova auditorial,
concluir em definitivo sobre a evidência de fraude, desfalque ou
irregularidade.”
(SILVA, 2012)



A adoção de uma postura fraudulenta na evidenciação das
demonstrações contábeis sugere um ambiente igualmente
propício para a ocorrência da apropriação indevida de ativos.

Contudo, a apropriação indevida dos ativos da entidade
eventualmente também afeta a evidenciação contábil e neste
sentido, estas estão relacionadas (MURCIA, 2009).



“Todo o desvio de recursos tem sempre
em sua origem a fraude cometida, seja
para desviá-los, seja para encobertar os
desvios, constituindo-se, muitas vezes,
na raiz do problema”. (QUEIROZ, 2004).



A fraude pode ser oriunda de fatores externos e
não internos à entidade.

Pagamentos de propinas, subornos ou furtos realizados de
forma paralela à contabilidade – dificuldades de detectá-las
nos registros.



TIPIFICAÇÃO DAS FRAUDES

-Praticados por Funcionários Públicos (Art.312/326 CP)

-Praticados por Particulares (Art.328/337-A CP)

-Contra as Finanças Públicas (Art.359ª/359H CP)

-Contra a Lei 8.666/93 –Licitações (Art.89/98)

-Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei 9.613/98
alterada pela Lei 12.683/12)

–Associação Criminosa (art. 288 CP)

Fonte: SANTOS, 2015, com adaptações
- XII Semana de Administração Orçamentária,

Financeira e de Contratações Públicas



ÁREAS MAIS SUJEITAS ÀS FRAUDES

 LICITAÇÕES PÚBLICAS

 ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS

 CONVÊNIOS E REPASSES

 CONFORMIDADE DOCUMENTAL

 SONEGAÇÃO FISCAL

Fonte: SANTOS, 2015.
- XII Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de
Contratações Públicas



Fraudes

Costa e Jr. (2012) descrevem que a fraude corporativa se
desenvolve em três etapas pelos agentes fraudadores:

1. Oportunidade para os ganhos ilícitos;
2. implantação do esquema fraudulento; e
3. manutenção e a administração do esquema.



De acordo WELLS, 2005, a expressão: “Triângulo da Fraude”
abrange os três vértices que explicam ambientes e
comportamentos que favorecem a opção pela atitude
fraudadora. Tais como mostra a Figura 1:

O triângulo da fraude

Pressão

Oportunidade Racionalização



Fraudes nas organizações: quanto aos
agentes que podem perpetrá-los

 Agentes internos: dirigentes, funcionários

 Agentes externos: fornecedores, prestadores de
serviços, usuários

 Agem geralmente em conluio.



Investigar uma fraude consiste em executar
exames específicos, extensivos, profundos e
objetivos, na quantidade necessária para
determinar a real ocorrência de fraude
(Fernandes, 2017).



Procedimentos e Técnicas de
Investigação na obtenção de 
provas

 Análise documental de transações, confirmação de
valores, revisões analíticas, inspeção física, entrevistas,
circularização, diligências, rastreamentos, análise
patrimonial de envolvidos (contador forense)

 Escutas telefônicas, intercepção de conversas, perícias
técnicas, depoimentos, busca e apreensão , quebra de
sigilo fiscal e bancário, delação premiada (PF e MP)



Pontos de alerta de fraudes (red flags)

 Representam maior grau de risco de operações
fraudulentas;

• Identificação de transações ou comportamentos
anômalos presentes nos elementos contábeis;

• A observância dos red flags pode ser um caminho
alternativo para detecção preventiva de fraudes
(MURCIA, 2007).



Exemplos de pontos de alerta:

 As deficiências importantes de controle interno não são corrigidas, mesmo
quando isso é praticável;

 A área de contabilidade apresenta insuficiência de pessoal e condições de
trabalho inadequadas;

 A reputação da administração é duvidosa;
 Transações que pareçam anormais, especialmente as que tenham efeitos

significativos sobre os resultados, realizadas em datas próximas do fim do
exercício;

 Pagamentos que pareçam excessivos em relação ao serviços prestados;
 Registros inadequados, ajustes excessivos, transações não registradas e contas

não conciliadas com os registros;
 Atrasos constantes no levantamento de balancetes e demonstrações contábeis;
 Experiência anterior com fraude e/ou erro;
 Falta de conciliação geral entre as transações processadas pelo sistema e as

bases de dados.



Fraudes

Principais causas:

 Controles internos fracos;

 Baixo nível de governança.



“A fraude ocorre a partir do desejo das pessoas ou em
face da fragilidade ou permissividade dos sistemas de
controle implementado pelas organizações”.

“A fraqueza dos controles internos diz respeito aos
processos de trabalho que devem ser planejados de tal
forma que o fraudador potencial não vislumbre
qualquer fraqueza que permita sua ação lesiva ao
patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas...”

(Silva, 2012).



Segundo Queiroz (2004), a ênfase na apuração e
descoberta da fraude (auditoria reativa), busca os indícios
ou fatos efetivamente comprovados, propiciando:

 A análise das circunstâncias da fraude;
 A identificação do modus operandi;
 O levantamento acerca da abrangência da fraude;
 A identificação dos responsáveis;
 O cálculo do montante desviado ou das

perdas/prejuízos causados;
 A identificação das brechas do sistema, suas

vulnerabilidades e pontos que necessita de maior
controle; e

 Permitir a revisão dos procedimentos e controles
internos.



Consequências das fraudes (empresas e governo)

 Funcionários perdem seus empregos

 Investidores perdem o capital investido

Necessidade de refazer (republicar) balanços

Prejuízo à transparência

 Falência resultantes de fraudes

Perda da confiança pública

A malversação de recursos/corrupção/fraudes atinge o
cumprimento das demandas sociais



Quais os Instrumentos e meios para realização das 
auditorias investigativas?

PROCEDIMENTOS E TÉCNICAS

 São os caminhos e meios de comparação e julgamento
estabelecidos para se chegar a um resultado nas
investigações.

 São os instrumentos utilizados pelo auditor, previamente
selecionados, para obter evidências e provas da prática de
delitos fraudulentos.



Quanto à natureza podem ser:

• Testes de Observância ou Aderência – quando se
verifica a existência, a efetividade e a continuidade
dos controles internos.

• Testes Substantivos - visam à obtenção de
evidências quanto à suficiência, exatidão e validação
dos dados produzidos pelos sistemas contábil e
administrativo da entidade, dividindo-se em testes de
transações e saldos e procedimentos de revisão
analítica.

Procedimentos de Auditoria



Testes substantivos:

Testes de transações e saldos = o auditor verifica se os
fatos contábeis foram adequadamente registrados, de
forma que as contas apresentem uma avaliação correta
dos elementos do patrimônio.

Revisão Analítica – O auditor avalia o comportamento de
valores significativos, valendo-se das informações
contábeis. Ex. Salário-Auditoria Folha.



Análise documental (verificar não só a conformidade dos
documentos, mas também suas características específicas,
na busca de adulterações, falsificações, simulações etc);

Revisão de cálculos (busca de valores
falsificados/fraudados);

Confirmação externa, circularização ou diligência (bancos,
órgãos fazendários, juntas comerciais e cartórios. No caso
de convênios diligenciar junto a órgãos/entidades
beneficiadas)

Procedimentos mais utilizados 
(Auditor Forense)



 Entrevistas (Lavrar depoimentos a termo);

Cruzamento de informações ou triangulação (busca da
consistência mútua);

 Inspeção física (proporciona uma opinião quanto à
existência do bem ou serviço realizado);

Procedimentos mais utilizados 
(Auditor Forense)



Os procedimentos investigativos do auditor
forense deverão ser complementados pela
investigação dos órgãos específicos
normalmente utilizada pela polícia e MP,
com poderes de investigação amparado pelo
judiciário.



Planejamento

(extensão do trabalho)

Execução

Objetivo da 
Investigação

Relatório 
Conclusivo

Objeto a ser 
Investigado 

Procedimentos

Etapas da investigação

Aplicação dos 
Procedimentos   e 

coleta de 
evidências 

(provas)
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Dispositivo   Legal 

Encaminhamento

Descrição dos Fatos



Procedimentos de investigação através de dados contábeis

Existem duas maneiras de se fazer as investigações utilizando
as demonstrações contábeis e demais informações:
Método descendente, o investigador parte do exame do balanço
patrimonial até atingir o exame dos documentos e operações na sua
apresentação mais analítica, a fim de obter confirmações

(2) Registros
Contábeis

(3) 
Documentos

(4) 
Operações

(1) Balanço
Patrimonial

Fonte: Lino Martins, Contabilidade Forense, 
Ed. Atlas 2012



Procedimentos de investigação através 
de dados contábeis

Método ascendente: o investigador toma por base os
documentos originais e o fluxo das operações até ao
levantamento e apresentação do balanço

(3) Registros
Contábeis

(2) 
Documentos

(1) 
Operações

(4) Balanço
Patrimonial

Fonte: Lino Martins, Contabilidade Forense, 
Ed. Atlas 2012



Procedimentos de investigação através de dados contábeis

Demonstrações Contábeis: primeiros
documentos que o investigador deve ter
acesso para fazer as comparações necessárias,
em especial o Balanço Patrimonial (SILVA, 2012).



Investigando fraudes/desvios de recursos nas 
contas patrimoniais

(Alguns Exemplos)



Auditoria Investigativa

Ativo 
Circulante

• Valores em Caixa e Dep. em Bancos

• Aplicações Financeiras;

• Créditos de Curto Prazo;

• Outros Créditos e Valores de Curto 
Prazo;

• Investimentos Temporários;

• Estoques;

• Despesas do exercício seguinte pagas 
antecipadamente.

Ativo 
Circulante

(Disponível)

Balanço Patrimonial



Disponível: Valores em Caixa  / Bancos

 Representam ativos voláteis,
sujeitos a fraudes e desvios das
mais variadas formas

 Possibilidade tanto de utilização
temporária, como definitiva do
recurso



Disponível: Valores em Caixa  / Bancos

 Recebe o lançamento a débito pela entrada de recursos decorrentes
de arrecadações de recursos próprios e de terceiros;

 Recebe o lançamento a crédito pela saída de recursos (pagamentos);

 Saldo normalmente devedor. Se credor, algo está errado;

 O saldo contábil com o saldo bancário nem sempre confere. Utiliza-se
então as conciliações bancárias;

 O saldo bancário é segregado por vinculação de recursos (LRF, art.43,
§1º);

 Utilizado para medir a saúde financeira da entidade: liquidez de curto prazo;
índice de endividamento; limite para a inscrição de restos a pagar.



Possíveis fraudes nos saldos bancários
e/ou formas de desvios recursos

- Saldo contábil conciliado com o bancário, forçosamente;

- Registro da entrada de recursos sem que efetivamente foi
arrecadado;

- Utilização indevida de recursos vinculados, temporariamente /
definitivo, realizando transferências entre contas bancárias;

- Transferências (Doc/Ted) em contas de terceiros, ou saque,
simulando pagamento a fornecedores, ou pagamento indevido
de uma parte.



Investigação de fraudes do disponível

Documentos/informações que subsidiam investigações de fraudes:

- Relação das contas bancárias movimentadas pela
entidade, segregadas em recursos próprios e vinculados (o
analítico da conta “Bancos” pode fornecer essa
informação);

- Extratos bancários das contas, analisando os respectivos
movimentos (eles não mentem).



Investigação de fraudes do disponível

Documentos/informações que subsidiam investigações de fraudes:

- No portal da transparência do Gov. Federal, levantar os recursos
repassados ao ente e confrontar com o valor creditado na conta
(ver extrato bancário) e o valor efetivamente contabilizado
(anexos contábeis 2 e 10 dão a informação);

- Notas de empenho, contratos, comprovantes de recebimento
dos bens/serviços contratados, notas fiscais e comprovantes de
pagamento (ordem de crédito, cópia de cheques etc.),
verificando a fonte de recursos pagadora.



• O analítico da conta “Bancos” /   Balancete do disponível

Apresenta a listagem de todas as contas bancárias com os 
respectivos movimentos e saldos, conforme exemplo

Buscar na contabilidade:



Investigação de fraudes 

Ativo 
Circulante

• Valores em Caixa e Dep. em Bancos

• Aplicações Financeiras

• Créditos a Receber

Antes da insc. Na Dív. Ativa

Após a Inscrição na Dív. Ativa
• Outros Créditos e Valores de Curto 

Prazo

• Investimentos Temporários

• Estoques

• Despesas do exercício seguinte pagas 
antecipadamente

Ativo 
Circulante

No Balanço Patrimonial



Possíveis práticas fraudulentas / irregularidades:

 Baixa indevida de créditos (cancelamentos), visando favorecer
terceiros;

 Registro de crédito inexistente ou sua manutenção mesmo
após o pagamento;

 Negligência na arrecadação de tributos ou rendas;

 Renúncia de receitas.

Análise  dos “Créditos a Receber”



Procedimentos recomendados:

Comparar saldos balancetes/Balanço Patrimonial – conta “créditos
tributários a receber” – levantar o valor lançado, assim como na conta “dívida
ativa” o montante inscrito, identificado por contribuinte.

 Comparar o saldo da conta Créditos a Receber com os registros contábeis
(diário, razão).

 Pesquisar na LOA – rubrica “outras receitas correntes” / conta “dívida ativa”
- para saber o montante previsto de arrecadação da dívida ativa tributária e
não tributária;

 Analisar a relação dos contribuintes os quais incide o crédito tributário e
respectivos prazos de pagamento.

Investigando  os “Créditos a Receber”



Outros documentos/informações:

 Solicitar informações da procuradoria do Ente sobre
os procedimentos adotados quanto ao recebimento
da dívida ativa;

 Levantar montante arrecadado a partir do Anexo
10 – Demonstrativo da Receita Orçada com a
arrecadada, e a identificação do contribuinte;

Análise dos “Créditos a Receber”

http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/stock-photo-17220472-household-budget.php?st=073bd79
http://portuguesbrasileiro.istockphoto.com/stock-photo-17220472-household-budget.php?st=073bd79


Extraindo Informações dos Balanços e Demonstrativos Contábeis

Ativo 
Circulante

• Valores em Caixa e Dep. em Bancos

• Aplicações Financeiras

• Créditos a Receber

Antes da insc. Na Dív. Ativa

Após a Inscrição na Dív. Ativa
• Outros Créditos e Valores de Curto 

Prazo

• Investimentos Temporários

• Estoques de Materiais
• Despesas do exercício seguinte pagas 

antecipadamente

Ativo 
Circulante

Do Balanço Patrimonial



Conta: Estoque de Materiais

 Recebe o lançamento a débito pela entrada de materiais (compras de
materiais de expediente, merenda escolar, medicamentos etc) em
contrapartida do registro da obrigação junto ao fornecedor;

 Recebe o lançamento a crédito pela saída (distribuição) dos materiais,
mediante requisições assim como por perdas (VPD);

 O inventário físico deve ser realizado periodicamente;

 Necessidade de segregação de funções entre responsáveis pela guarda e
controle;

 Quem recebe e confere os materiais estará cumprindo
importante fase da despesa pública, a liquidação (art. 63 Lei
4320/64).



Possíveis práticas irregulares:

 Inconsistências: entre o saldo contábil e o inventário físico dos
materiais, assim com a escrituração contábil;

 Deficiências dos controles dos estoques; ausência de
segregação de funções;

 Falta de planejamento das aquisições, culminando em
desperdícios, materiais com prazo de validade vencido,
produtos obsoletos ou mesmo falta de materiais;

Investigando os Estoques de Materiais



Possíveis práticas irregulares:

 Falta de planejamento das aquisições, culminando em
desperdícios, materiais com prazo de validade vencido,
produtos obsoletos ou mesmo falta de materiais;

 Desvios de diversas formas: através de falsas requisições; bens
entregues em quantidade e/ou qualidade menor que a
comprada; materiais adquiridos e não entregues;
superfaturamentos; compras fictícias etc.;

 Dentre outros.

Investigando os Estoques de Materiais

http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_snGXzjitiO3VM&tbnid=iQ33vdcVu4YTIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.portalcargas.com.br/servicos.htm&ei=wfRsUuKTAfe14APmsIHADQ&psig=AFQjCNH2shzPV16MkZ9vo4rBmP-M0faPlA&ust=1382958657073456
http://www.google.com.br/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=_snGXzjitiO3VM&tbnid=iQ33vdcVu4YTIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.portalcargas.com.br/servicos.htm&ei=wfRsUuKTAfe14APmsIHADQ&psig=AFQjCNH2shzPV16MkZ9vo4rBmP-M0faPlA&ust=1382958657073456


Investigando os Estoques de Materiais

- Notas fiscais de compras e o seu registro nos controles de entrada
e a existência física dos materiais;

- Verificar a compatibilidade do que foi comprado (edital de
licitação, contrato, nota de empenho) com os produtos entregues
(qualidade e quantidades)

- Requisições que dão suporte às baixas constantes no registro das
saídas;

- No caso de medicamentos, verificar a coerência entre as
requisições e as prescrições médicas, os usuários (pacientes). Teste
a ser feito inclusive no âmbito da farmácia do hospital;

Documentos/informações/análises que
subsidiam investigações nessa área:

http://ww2.mercanet.com.br/?ir=solucoes&id_solucao=9
http://ww2.mercanet.com.br/?ir=solucoes&id_solucao=9


• Créditos realizáveis de longo prazo;

• Investimentos Temporários de longo 
prazo;

• Despesas antecipadas de longo prazo.

Ativo Realizável 
a Longo Prazo

• Participações;

• Outras participações permanentes.
Investimentos

• Bens móveis;

• Bens imóveis;

• Depreciação e exaustão acumuladas.
Imobilizado

• Softwares;

• Marcas, direitos e patentes industriais;

• Direito de uso de imóveis;

• Amortização acumulada.

Intangível

Ativo Não Circulante

Extraindo Informações dos Balanços e Demonstrativos Contábeis



Conta: Imobilizado (Bens Móveis)

 Recebe o lançamento a débito pela entrada dos bens (compras,
doações, reavaliações), em contrapartida a um passivo (obrigação a
pagar) ou mesmo uma VPA (doação, reavaliação);

 Recebe o lançamento a crédito pela baixa, em decorrência de
alienações de bens, ou uma VPD (depreciação, impairment, doação
etc);

 O inventário físico deve ser realizado periodicamente;

 Necessidade de segregação de funções entre responsáveis pela guarda
e controle;

 Exigida a depreciação e teste de impairment.



Investigando fraudes/irreg. na conta Bens Móveis

- Não registro contábil de alguns bens, ou que constam
registrados mas não existem;

- Bens em poder de terceiros ou utilizado em propriedade
particular;

- Existência de bens obsoletos e/ou inservíveis;

- Bens adquiridos com valor superfaturado;

- Utilização dos recursos da alienação de bens em despesas de
custeio (vedação art. 44 LRF).

Possíveis Achados:



Investigando os Bens Patrimoniais

- Inexistência de inventário, inventário desatualizado ou bens que
dele não constam;

- Bens não localizados;

- Falta de registro individual dos bens;

- Registro da carga desatualizado, assim como de sua localização
física;

- Bens utilizados em local incompatível em relação à sua finalidade
(Ex.: veículo que deveria servir à educação, mas está sendo usado
no gabinete do prefeito).

Outros possíveis achados:



Investigando os Bens Patrimoniais

- Identificar na ficha individual do bem, sua descrição, valor, nº do registro,
localização e responsável;

- Fazer buscas para saber o efetivo uso dos bens em finalidade pública;

- Analisar a periodicidade do inventário físico-financeiro e sua consistência;

- Análise da existência de segregação de funções (quem recebe não pode
controlar o acervo e/ou fazer o inventário);

Documentos/informações/análises que subsidiam investigações nessa
área:

- Comparar no Balanço Patrimonial  o valor registrado dos bens e o analítico  da 

conta “Bens Móveis”;



Investigando os Bens Patrimoniais

- Conferir saldos inicial/final e movimentações do exercício com os registros
contábeis (diário, razão, balancetes);

- Verificar a existência física das adições ocorridas no exercício sob exame;

- Verificar se os bens estão sendo depreciados periodicamente;

- Fazer confirmações junto a terceiros (fornecedores etc);

- Realizar testes junto ao sistema de processamento de dados.

Documentos/informações/análises que subsidiam investigações nessa
área:

- Examinar a documentação comprobatória das adições e baixas, ocorridas

no período;



• Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias a Pagar

• Empréstimos e Financiamentos de 
Curto Prazo  

• Fornecedores e Contas a Pagar

• Obrigações Fiscais de Curto Prazo                                 

• Demais Obrigações de Curto Prazo

• Provisões de Curto Prazo

Passivo

Circulante

Extraindo Informações dos Balanços e Demonstrativos Contábeis

Essas contas representam todas as dívidas a favor de
terceiros, que devem ser saldadas em um período de
curto prazo ( no máximo 12 meses após a sua inscrição
no balanço).
Decorrem da aquisição de ativos ou da contratação de
serviços ou mão-de-obra.



Objetivo: Investigar possíveis: apropriação na folha de
pagamento de pessoas estranhas aos quadros da
administração ou que não trabalham; pagamento de
remuneração superior à devida; acúmulo de cargos
remunerados, dentre outros.

Análise da Conta “Obrigações Trabalhistas”

(Folha de Pagamento)

Tipos Penais Sujeitos: Inserção de dados falsos em sistema de informação
(art.313-A); Corrupção Passiva (art. 317); Corrupção Ativa (art.333).

Delito Administrativo: Improbidade Administrativa



 Recebe o lançamento a crédito no registro da obrigação a pagar
no mês que foi prestado o serviço pelos servidores, em
contrapartida a uma VPD (Pessoal e Encargos),e a débito, quando
do pagamento da folha;

 A folha de pagamento de uma entidade pública consome um
percentual considerável do orçamento, existindo limites impostos
pela LRF;

 Sujeita a desvios e fraudes dos mais variados.

Análise da Conta “Obrigações Trabalhistas”

(Folha de Pagamento)



Investigando a Folha de Pagamento

- Desvio de recursos por meio da inserção de servidores
fantasmas ou fictícios na folha de pagamento;

- Remunerações pagas acima da fixação legal; aumento
indevido da remuneração de alguns servidores;

- horas-extras pagas e não trabalhadas;

- Acúmulo ilegal de cargos públicos.

Possíveis Achados:



Investigando a Folha de Pagamento

-Levantar no Balanço Patrimonial o valor da conta “obrigações
trabalhistas” e o seu respectivo detalhamento (folha de
pagamento, nota de empenho);

-Verificar se há variações consideráveis do montante da folha de
pagamento num ciclo de vários meses;

- Solicitar e analisar a relação nominal dos servidores ativos,
inativos e pensionistas, assim como os à disposição,
discriminando o cargo, a remuneração, o vínculo, a lotação etc.;

Documentos/informações/análises que subsidiam investigações
nessa área:



Investigando a Folha de Pagamento

-Analisar os vencimentos e demais verbas dos cargos e funções,
constantes no Plano de Cargos e Salários;

-Comparar as fichas financeiras dos servidores com a folha e o PCCS;

- Analisar o controle de pontos praticado, verificando sua eficiência,
inclusive, comprovando a efetiva prestação de serviço pelos servidores;

- Analisar as horas extras pagas e a respectiva fundamentação legal e
operacional;

Documentos/informações/análises que subsidiam investigações
nessa área:



Investigando a Folha de Pagamento

-Identificar as contas bancárias onde os salários são creditados e
conferir se de fato pertencem aos servidores;

- Levantar os servidores à disposição da entidade e circularizar
junto aos governos federal/estadual/municipal a existência de
outros vínculos. Sendo positivo, verificar se é caso de acúmulo
legal de remuneração de cargo público;

- Verificar se os empenhos da folha de pagamento estão sendo
realizados e se há a incidência na despesa de pessoal.

Documentos/informações/análises que subsidiam investigações nessa
área:



Análise da Conta “Fornecedores/Contas a Pagar”

 Recebe o lançamento a crédito no registro da obrigação a
pagar para com o fornecedor quando do efetivo recebimento
dos bens ou serviços contratados, cuja contrapartida (débito)
é a entrada patrimonial dos bens ou, no caso de serviço, o
registro de uma DVP . E a débito, quando do pagamento do
passivo, cuja contrapartida é a saída financeira;

 Sujeita a desvios e fraudes dos mais variados.



Possíveis Achados

A realização de despesa sem autorização orçamentária;

Despesas sem finalidade pública, ou realizada em ação governamental
diversa da finalidade constante em lei ou regulamento;

 Fornecedores de bens e serviços privilegiados, através de licitações
fraudulentas;

 Preços contratados superiores aos praticados no mercado;

Despesas realizadas sem terem sido entregues os bens/serviços, ou
entregues parcialmente;

 Despesas fictícias (sem comprovação documental).

Investigando “Fornecedores/Contas a 
Pagar”



Documentos que subsidiam a análise:

 Analítico da despesa empenhada por credor, contendo
o fornecedor, o valor empenhado, liquidado, pago e saldo a pagar;

 A fonte de recurso que financiou a despesa (buscar no analítico da despesa);

 Documentos originais que comprovam a transação: notas fiscais, recibos,
medições, atestos/relatórios que comprovam o recebimento dos bens/serviços
contratados;

 Como a despesa foi paga: cheque, transferência bancária, dinheiro, cartão
corporativo. Identificar o beneficiário, confirmando junto ao banco pagador
quem efetivamente recebeu;

 Aprofundar a análise buscando informações sobre a licitação praticada e o
contrato firmado;

Investigando “Fornecedores/Contas a 
Pagar”



Documentos que subsidiam a análise:

A identificação dos agentes públicos que participaram de todas
as fases da despesa, a partir do pedido de aquisição;

A confirmação de terceiros (fornecedores) quanto à existência
real da obrigação;

 Constituição da empresa contratada na Junta Comercial, quanto
o seu capital e sócios.

Investigando “Fornecedores/Contas a 
Pagar”



Documentos que subsidiam a análise:

 O efetivo emprego em finalidade pública dos bens adquiridos ou
serviços contratados;

Levantar através de sistema de informação (os TC’s o possui)
quantos órgãos públicos determinado fornecedor está atendendo,
utilizando na pesquisa o CNPJ;

Investigando “Fornecedores/Contas a 
Pagar”

 No orçamento, verificar a existência legal da despesa,
levantando sua classificação.




