1
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Secretaria-Geral da Presidência

TC 003.459/2018-7
Interessado e matrícula:
Renata Pinheiro Normando (8591-0)
Assunto:
Seminário
Internacional:
Modelo de integridade adotado na EFS
da Hungria - Da sensibilização para a
integridade da auditoria em Budapeste,
Hungria, no período de 03 a 10 de março
de 2018.
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente ao Seminário Internacional: Modelo
de integridade adotado na EFS da Hungria - Da sensibilização para a integridade da auditoria
em Budapeste, Hungria, no período de 03 a 10 de março de 2018.
2.
A Entidade de Fiscalização Superior da Hungria estabeleceu seu Projeto de
Integridade em 2009. Desde então realiza anualmente pesquisa junto a entidades públicas de
forma a aferir os riscos de corrupção a que essas instituições estão expostas, bem como os
sistemas de controle adotadas por elas. O objetivo é que a EFS seja um catalizador do
desenvolvimento de integridade pública, demonstrando à s instituições os riscos aos quais elas
estão expostas. A EFS também possui acordo com o Intosai Development Initiative (IDI) de
forma a fortalecer a sua Campanha global anti-corrupção. Desse modo, realiza anualmente
seminários para troca de experiências com outras instituições de controle.

RELATO
3.
O evento se concentrou no modelo adotado pela EFS da Hungria para avaliar e
disseminar o conceito de Integridade nas entidades públicas do seu paıś . As atividades
incluı́ram exposições dos auditores envolvidos no projeto, bem como em trabalhos em grupo
com os participantes. As atividades estavam de acordo com o esperado pelo curso e
promoveram discussões interessantes sobre o tema.
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ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
4.
A presente experiência será muito útil no desenvolvimento e planejamento de
auditoria operacional sobre a exposição das instituições da Administração Pública Federal a
fraude e corrupção. O objetivo dessa açã o de controle é ter uma visão mais ampla das
unidades jurisdicionadas em face de riscos de fraude e corrupção, mapeando os fatores de
risco nas instituições e com isso orientando também a escolha das futuras açõ es de controle
externo.
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