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RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de relatório circunstanciado referente à atuação do TCU como facilitador em
oficina sobre níveis de segurança aplicáveis em auditoria governamental, ministrada de 16 a
18/10/2018 em evento realizado na cidade de San José pela Entidade de Fiscalização Superior
da Costa Rica. Por possuir boa carga teórica e experiência no assunto, o TCU foi convidado
pela organização para compartilhar com os colegas daquela EFS seus conhecimentos no tema
de auditorias governamentais.
RELATO
2.
O evento teve um enfoque predominantemente prático (com análise de casos,
desenvolvimento de exemplos, avaliação de auditorias desenvolvidas na EFS Costa Rica para
identificar oportunidades de melhoria, etc.) de cada uma das seguintes áreas:
a) Alcance dos informes de auditoria governamental frente à definição de
segurança razoável e segurança limitada;
b) Redação de conclusões em informes de auditoria com segurança razoável e
razoabilidade limitada;
c) Definição da materialidade na auditoria governamental, segundo cada um de
seus tipos, sua análise ao longo de todo o processo de auditoria com variáveis quantitativas e
qualitativas e condições para afetar as conclusões de auditoria.
ENCAMINHAMENTOS POSSÍVEIS, NO ÂMBITO DO TCU, DECORRENTES
DESTA AÇÃO
3.
O reconhecimento do TCU como referência no assunto, refletido no próprio convite
da EFS Costa Rica para compartilhamento do conhecimento adquirido na área de auditoria
governamental, é fruto do incentivo ao contínuo aprimoramento de seu corpo técnico.
Disponibilizar novos cursos e oportunidades de obtenção e difusão de conhecimentos
atualizados na matéria é uma das formas de aproximar cada vez mais esta Corte do
cumprimento de sua missão e do alcance da sua visão.
Secex-MS, em 26 de outubro de 2018.
Tiago Modesto Carneiro Costa
AUFC – Mat. 6583-8
(Assinado eletronicamente)
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