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AS TRÊS LINHAS DE DEFESA NO EXÉRCITO BRASILEIRO: UM 
ESTUDO DA SISTEMÁTICA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLES 

INTERNOS E RISCOS 
 
 

Anderson Silva de Aguiar1 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem por tema a estrutura de controles internos do Comando do Exército, sob o 
enfoque das medidas de sistematização dos controles interno determinado pela Instrução Normativa 
Conjunta MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016. Os esforços desse artigo têm por objetivo elencar e 
evidenciar as três linhas de defesa da Força Terrestre à luz do arcabouço teórico e documental 
pesquisado em livros, artigos e legislações federais sobre o assunto em questão. A metodologia 
utilizada limitou-se a pesquisa exploratória, bibliográfica e documental para montar o arcabouço 
teórico e levantar a legislação aplicável ao assunto. A relevância deste trabalho faz-se presente por 
tratar de norma que passou a vigorar a partir do mês de maio de 2016 além de versar sobre estudo 
em Força Armada de atribuições essenciais a soberania nacional, e de grande capilaridade. Concluiu-
se que o Comando do Exército atende parcialmente a instrução normativa ora citada, necessitando 
estabelecer um órgão, comitê ou assessoria para monitorar, supervisionar e desenvolver controles 
internos de gestão ou primeira linha de defesa, pois já têm estabelecidas a primeira e terceira linhas 
de defesa. 

 
Palavras-chave: Controle Interno. Gestão de Riscos. Exército Brasileiro. 

 
 
ABSTRACT 
 
The present work has as its subject the internal control structure of the Army Command, under the 
focus of the internal control systematization measures determined by Joint Normative Instruction MP / 
CGU nº 01, dated May 11, 2016. The efforts of this article are for objective to list and evidence the 
three lines of defense of the Earth Force in the light of the theoretical and documentary framework 
researched in books, articles and federal legislations on the subject in question. The methodology 
used was limited to the exploratory, bibliographical and documentary research to set up the theoretical 
framework and to raise the applicable legislation to the subject. The relevance of this work is present 
because it deals with a norm that came into effect as of May 2016, as well as dealing with a study in 
the Armed Forces of essential attributions of national sovereignty, and of great capillarity. It was 
concluded that the Army Command partially complies with the normative instruction referred to above, 
necessitating the establishment of an organ, committee or advisory to monitor, supervise and develop 
internal management controls or first line of defense, since they have already established the first and 
third lines of defense. 
 
Keywords: Internal control. Risk management. Brazilian Army. 
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AS TRÊS LINHAS DE DEFESA NO EXÉRCITO BRASILEIRO: UM 

ESTUDO DA SISTEMÁTICA DE GERENCIAMENTO DE CONTROLES 
INTERNOS E RISCOS 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar ao leitor as três linhas de 

defesas do Comando do Exército frente às exigências do Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, órgão central do 

Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, segundo a Instrução 

Normativa MP/CGU nº 01/2016, de 10 de maio de 2016, para adoção de medidas 

para sistematização de práticas de controles internos, e propor oportunidades de 

melhoria a sua segunda linha de defesa. 

Cada linha de defesa possui um papel distinto dentro da estrutura de 

governança de organizações e na consecução de seus objetivos. Esse modelo foi 

difundido por meio da Declaração de posicionamento do IIA: as três linhas de defesa 

no gerenciamento eficaz de riscos e controles internos, feito pelo Instituto de 

Auditores Internos (IIA). A Instrução Normativa MP/CGU nº 01/2016, de 10 de maio 

de 2016, por sua vez trata, ao longo do seu texto, das linhas de defesa como forma 

de sistematizar o gerenciamento de riscos e controles internos, nos mesmos moldes 

do IIA. 

Quando se trata de gestão de riscos e controles internos pressupõem-se a 

existência de planos, tarefas, metas, resultados a serem atingidos e, principalmente 

a definição de áreas, movimentos e operações, tendo como principais responsáveis 

pelo seu estabelecimento, implementação e acompanhamento, à alta administração 

com seu corpo diretor.  

No âmbito do Comando do Exército faz-se necessário a presença de 

controles internos bem definidos. Tendo como missão constitucional precípua à 

defesa da Pátria, nos termos da Constituição Federal de 1998, o Exército Brasileiro 

necessita da sistematização dos seus controles internos de forma que seja suficiente 

para atingir seus objetivos, contemplando todas as suas Organizações Militares que 

a integram. A Prestação de Contas Anual de 2016, submetida ao Tribunal de Contas 



da União (TCU), informou que o Comando do Exército possui 652 Organizações 

Militares2, exemplificando complexidade de seus controles internos. 

O debate desse tema é alvo de discussões no Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, bem como em eventos nacionais e internacionais. Em 

novembro de 2017, foi publicado o Decreto Federal nº 9.203/2017, que tratou como 

princípio da governança pública a implementação de “controles internos 

fundamentos na gestão de riscos”. 

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 

1171/2017-TCU-Plenário tratou do gerenciamento de riscos e controles internos, ao 

discutir a necessidade de Auditoria Financeira na União, corroborando com a 

motivação proposta por este projeto, ao apresentar a gestão de riscos e controles 

internos como paradigma vigente mundialmente, sendo estudado por grandes 

organismos internacionais como o Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e a Organização para Cooperação do Desenvolvimento 

Econômico, entre outros. 

Cabe destacar, ainda que de forma introdutória, para compreensão do 

presente trabalho os conceitos de controles internos, controle interno e Sistema de 

Controle Interno. 

Muitos autores conceituam controle interno como um conjunto de atividades 

que contribuem para o alcance dos objetivos das organizações, agregando os 

processos organizacionais de forma que os tornem mais eficazes, eficientes, 

econômicos e em conformidade com a legislação em vigor.  

As Normas Brasileiras de Contabilidade, por meio da NBCTA 315, definem 

controle interno como: 

 
O processo planejado, implementado e mantido pelos responsáveis da 
governança, administração e outros funcionários para fornecer 
segurança razoável quanto à realização dos objetivos da entidade no 
que se refere à confiabilidade dos relatórios financeiros, efetividade e 
eficiência das operações e conformidade com as leis e regulamentos 
aplicáveis.  (Conselho Federal de Contabilidade, 2009) 

                                                 
2 Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/contas/contas-e-relatorios-de-gestao/contas-do-exercicio-de-

2016.htm 

 



Segundo Miranda (2017) o controle interno é por vezes utilizado no plural.  

Já Sistema de Controle Interno, conforme a Instrução Normativa MP/CGU nº 

01/2016, de 10 de maio de 2016, compreende: 

 
“As atividades de avaliação do cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, da execução de programas de governo e dos 
orçamentos da União e de avaliação da gestão dos administradores 
públicos federais, utilizando como instrumentos a auditoria e a 
fiscalização, e tendo como órgão central a Secretaria Federal de 
Controle Interno da CGU. Não de confunde com controles internos 
[...]”. (Brasil, 2016) 

 
Nesse contexto, de exigência de controles internos da Administração Pública 

Federal, será abordada a sistematização da gestão de riscos e controles do 

Comando do Exército, em linhas de defesa, à luz do arcabouço teórico e 

documental, tendo como fontes livros, artigos e legislações federais sobre o tema 

em questão. Serão abordadas também as oportunidades de melhoria, passíveis de 

observação, na estruturação de linhas de defesa do Comando do Exército, ao 

comparar a Política de Gestão de Riscos do Exército com outros órgãos da 

Administração Pública Federal.  

Para atingir os objetivos propostos, utilizou-se como recurso metodológico, a 

pesquisa bibliográfica e documental realizada a partir da análise meticulosa de 

produções científicas da Administração Pública Federal sobre o tema e legislações 

correlatas. 

A abordagem desse tema não findará a discussão do assunto, mas 

contribuirá na busca de soluções de controles internos e gestão de riscos, em 

termos organizacionais. 

 

1.1 Objetivo 

 

Destarte, serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste trabalho, 

definindo a forma como foi evidenciada a questão das linhas de defesa e o 

gerenciamento de riscos e controle internos do Exército Brasileiro. 

 

 

 

 



1.1.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho pretende sugerir melhorias, em termos organizacionais, 

para linhas de defesa do Comando do Exército Brasileiro, ao comparar com as boas 

práticas que serão levantadas ao longo da pesquisa. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

Com o fito de estabelecer limites e alcançar o resultado esperado pelo 

objetivo geral, identificou-se os objetivos específicos que irão levá-los ao atingimento 

do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

Apresentar os conceitos teóricos de riscos e controles internos. 

Apresentar o conceito de gerenciamento de riscos e controle internos. 

Levantar exemplos de boas práticas de gerenciamento de riscos e controles 

internos do Poder Executivo Federal. 

Apresentar o conhecimento de linha de defesa para fins de gerenciamento de 

riscos e controles internos. 

Elencar os normativos em torno da atual sistemática de gestão de riscos e 

controles internos do Poder Executivo Federal e do Exército Brasileiro? 

Identificar as instâncias supervisoras, em cada linha de defesa, do Exército 

Brasileiro. 

Sugerir oportunidades de melhoria, em termos organizacionais, no 

gerenciamento de riscos e controles internos do Exército Brasileiro. 

 

1.2 Justificativa 

 

A relevância deste trabalho faz-se presente por se tratar de tema atual, 

tratado na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, 

além de versar sobre estudo que contribuirá na gestão do Exército Brasileiro, de 

atribuições essenciais a soberania nacional e grande capilaridade, como 

organizações militares em todo o território nacional. 

Nesse contexto, os objetivos estabelecidos pelo Exército Brasileiro em 

cumprimento a sua missão constitucional estão sujeitos a riscos e necessitam de 

controles internos para contribuir para o alcance de seus resultados. 



O gerenciamento de riscos e controles internos, normalmente é mais sólido 

nas organizações, segundo Brasiliano (2016), quando as três linhas de defesa estão 

separadas e claramente identificadas, com seus papéis estabelecidos. 

O debate desse tema é alvo de discussões no Sistema de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal, bem como em eventos nacionais e internacionais. O 

Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão nº 1171/2017-TCU-Plenário tratou 

do Sistema de Controles Interno da União, ao discutir a necessidade de Auditoria 

Financeira na União, corroborando como a motivação proposta por este projeto, ao 

apresentar a gestão de riscos e controles internos como paradigma vigente 

mundialmente, sendo estudado por grandes organismos internacionais como o 

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Organização para 

Cooperação do Desenvolvimento Econômico, entre outros. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Controles Internos e Gestão de Riscos 

 

Para compreender a sistematização de gerenciamento de riscos e controles 

internos, na forma de três linhas de defesa, faz-se necessário tratar a abordagem de 

gerenciamento de riscos e conceitos de controles internos.  

 Contudo, antes da abordagem da gestão de riscos, cabe frisar o conceito de 
riscos tratado por Avalos: 
 

“Os riscos são fatos ou acontecimentos cuja probabilidade de 
ocorrência é incerta. A transcendência do risco, no âmbito do estudo 
do controle interno, baseia-se na sua provável manifestação e no 
impacto que pode causar na organização, ameaçando a consecução 
dos objetivos da entidade”. (Avalos, 2009). 

 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (2009), de forma 

mais geral conceitua o processo de gestão de riscos, como aplicação sistemática de 

políticas, de procedimentos e práticas de gestão para as atividades de comunicação, 

consulta, estabelecimento do contexto, e na identificação, análise, avaliação, 

tratamento, monitoramento e análise crítica de riscos. 



Já de forma mais profunda, a Gestão de Riscos, segundo Miranda (2017, p. 

38) é a “identificação, avaliação e priorização de riscos seguida de uma aplicação 

organizada de meios e recursos para mitigar, monitorar e controlar a probabilidade e 

o impacto de eventos indesejáveis”. Esse conceito aborda ações consoantes ao 

tratamento dado aos riscos por ocasião de sua identificação. 

Dessa forma, o controle interno é fator preponderante no atingimento dos 

objetivos das organizações, e consequentemente, no tratamento de riscos.  

Migliavacca define controles internos como sendo: 

 
“o planejamento organizacional e todos os métodos e procedimentos 
adotados dentro de uma empresa de uma empresa a fim de 
salvaguardar seus ativos, verificar a adequação e o suporte dos dados 
contábeis, promover a eficiência operacional e encorajar a aderência 
às políticas definidas pela direção (Migliavacca. 2002, p.17) 

 

Avalos corrobora a definição de controle interno de forma semelhante: 

 
“o controle interno é conceituado como um conjunto de 
procedimentos, políticas, diretrizes  e planos de organização que tem 
por objetivo garantir a eficiência, a ordem e a segurança na gestão 
administrativa, contábil e financeira da empresa, salvaguarda dos 
ativos, fidelidade do processo da informação e registros, cumprimento 
de políticas definidas etc (Avalos, 2009, p. 42). 

 
Além dessas definições, ainda cabe frisar os objetivos do controle interno 

para compreensão dos conceitos expostos. Avalos (2009) elenca os seguintes 

objetivos gerais do controle interno: 

 
“-aportar segurança na gestão empresarial ao prevenir fraudes e erros, 
proteger os ativos e dar fidedignidade aos registros e à informação 
contábil/financeira;  
- obter eficiência das operações organizacionais ao desenvolver o 
acompanhamento e cumprimento das políticas e dos procedimentos 
(Avalos, 2009, p. 45) 

  
Já para Andrade (1999) aponta que os objetivos dos controles internos são: 

 

- evitar erros ou fraudes ou ainda que o patrimônio seja colocado em risco, na 

forma de controle interno preventivo;  



- analisar continuamente, os atos e fatos ocorridos na organização, na forma 

de controle analítico;  

- localizar erros, irregularidades ou ineficiências, na forma de controle a 

posteriori; e 

- estimular ações, traduzidos em controles de natureza dinâmica dos 

processos e procedimentos da empresa e cuja alerta aponta desvios ou 

anormalidades ao corpo gerencial para tomada de decisão, na forma de controle 

concomitante. 

Outra abordagem também de Andrade (1999) sobre a temática em questão 

trata da natureza dos controles internos, representada por 04 tipos de controles: 

Internal Checking, Controles Internos Contábeis, Controles Internos Gerenciais e 

Controles Internos Operacionais. O Internal Checking são os sistemas ou 

mecanismos criados pelas organizações, pelos quais os próprios colaboradores 

responsáveis por atividades e procedimentos operacionais passam a exercer de 

maneira mais autônoma algum tipo de controle sobre o trabalho. Os Controles 

Internos Contábeis comportam métodos e procedimentos da estrutura contábil da 

organização voltada fundamentalmente à proteção do patrimônio, estímulo a 

eficiência e promoção à observância de políticas e diretrizes da direção. Os 

Controles Internos Gerenciais, por sua vez, compreendem a somatória de todos os 

esforços, procedimentos e sistemas utilizados pela empresa para atingir suas metas 

e objetivos. A última natureza abordada por Andrade (1999) são os controles 

operacionais que são ligados aos ciclos produtivos das organizações, medindo seu 

desempenho, e fixando formas de preservação, permitindo a gerência condições de 

monitorar do negócio. 

Observando os conceitos abordados, verifica-se que a gestão de riscos visa 

antecipar os eventos negativos que podem ocorrer no alcance dos objetivos das 

organizações. Por sua vez, os esforços necessários que contribuam para que esses 

riscos não ocorram ou até mesmo diminua o impacto da ocorrência desses riscos 

são traduzidos em controles internos. 

 

2.2 Exército Brasileiro e as três linhas de defesa 

 



Após a familiarização dos conceitos, salienta-se a necessidade de inserir o 

Comando do Exército no contexto do gerenciamento de riscos e controle internos. 

Essa instituição secular, integrante das Forças Armadas nacionais, organizada com 

base na hierarquia e disciplina, tem por atribuição constitucional a defesa da Pátria, 

à garantia dos poderes constitucionais, sendo importantíssimo o estabelecimento de 

controles internos adequados as melhores práticas de gestão para bem cumprir sua 

missão (Brasil, 1988).  

O Exército Brasileiro dirigindo na mesma direção da Instrução Normativa 

MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016 criou a sua Política de Gestão de Riscos, 

mediante Portaria nº 465, Cmt Ex, de 17 de maio 17.  

Contudo, o Estado-Maior do Exército informou, a Secretaria de Economia e 

Finanças, que por sua vez informou, mediante documento circular, DIEx nº 4-

SEG/SEF – CIRCULAR, de 15 de fevereiro de 2017, que aquele órgão vai solicitar 

ao Gabinete do Comandante do Exército alterações na Política de Gestão de 

Riscos, bem como a suspensão das atividades do calendário de implantação dessa 

política. Ficou destacado nesse mesmo documento circular a necessidade de 

simplificar os procedimentos de forma a interagir normalmente com as rotinas 

normais das Organizações Militares. 

 
Nesse contexto, por ter nobre e fundamental missão de manter a soberania 

nacional, além de estar sempre em prontidão, mesmo em tempo de paz, o Comando 

do Exército tem desafios para adequar sua atual estrutura organizacional as atuais 

práticas impostas pela Instrução Normativa MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016.  

  Em termos de atribuições organizacionais, esse normativo estabelece três 

linhas de defesa para os órgãos do Poder Executivo Federal determinando o 

posicionamento de controles internos mais apropriados para mitigar e/ou evitar a 

probabilidade e o impacto de ocorrência de riscos que impeçam o alcance de 

objetivos organizacionais (Brasil, 2016).  

A primeira linha de defesa trata dos controles internos de gestão, que são 

realizados por todos os servidores públicos e militares com atribuição de conduzir 

operações, trabalhos, atividades e tarefa no âmbito dos processos organizacionais, 

finalísticos e de apoio, para propiciar o alcance de seus objetivos (Brasil, 2016). 

Esses controles internos, segundo Dias podem ser: 

 



- Preventivo: atua como uma forma de prevenir a ocorrência dos 
problemas, exercendo o papel de uma espécie de guia para a execução 
do processo ou na definição das atribuições e responsabilidades 
inerentes. 
- Detectivo: como o nome indica, detecta alguma problema no 
processo, sem impedir que ele ocorra. 
- Corretivo: serve como base para a correção das causas de problemas 
no processo, mas após os mesmos já terem ocorrido (Dias, 2010, p. 5). 

 
De acordo com o IIA (IIA, 2013) a primeira linha de defesa é realizada pela 

gerência operacional ou gestos dos processos que tem a função de conservar os 

controles internos e dirigi-los para que haja controle diário sobre as atividades 

operacionais das organizações. 

Alinhando esse conceito a estrutura do Comando do Exército, a primeira linha 

de defesa faz-se presente rotineiramente, no dia-a-dia, em todos os níveis 

organizacionais, incluindo companhias, batalhões, brigadas, grupamento, regiões 

militares, comandos militares de área, órgãos de direção setorial, órgão de direção 

geral e o gabinete do Comandante do Exército, no desempenho de todos os 

processos e procedimentos da atividade meio e da atividade fim. Destaca-se que 

essas atividades, em regra, estão normatizadas em instruções gerais, instruções 

reguladoras, portarias, regulamentos e regimentos internos. 

Já a segunda linha de defesa, é responsável por supervisionar e monitorar  

controles preventivos, detectivos e corretivos, que são controles internos de gestão, 

por meio de diretoria ou assessoria de controles internos, por exemplo, como  

instâncias de supervisão das atividades da primeira linha (Brasil, 2016). 

Segundo o IIA (IIA, 2013) o controle exercido pela gerência não é suficiente 

para o aperfeiçoamento dos controles internos de gestão, pois suas atividades estão 

mais relacionadas as funções de gestão, por isso faz-se necessário a realização de 

atividades que ajudem a monitorar e desenvolver os controles internos de gestão, na 

forma de comitês e assessoria de gestão de riscos ou segunda linha de defesa. 

Com relação ao Comando do Exército ainda existe indefinição sobre a 

segunda linha de defesa. Até a conclusão do presente trabalho, o cronograma da 

Política de Gestão de Riscos do Exército permanece suspenso para revisão e as 

instâncias de supervisão estão sob análise. Contudo, vale destacar a estrutura de 

gerenciamento de riscos e controles internos do Exército Brasileiro, inicialmente 



prevista pela Politica de Gestão de Riscos do Exército, com várias instâncias 

supervisoras, conforme apresentado a seguir: 

Ambiente/Estrutura Alto Comando 

do Exército 

Estado-Maior do 

Exército, Órgãos 

de Direção 

Setorial e Órgão 

de Direção 

Operacional, 

Órgão de 

Assessoramento 

Direto e Imediato 

e seus gabinetes 

Comandos 

Militares de 

Área, Divisões 

de Exército, 

Regiões 

Militares e 

Grandes 

Unidades 

Organizações 

Militares valor 

Unidade, 

Subunidades 

isoladas, 

Pelotões de 

Fronteira e Tiros 

de Guerra 

Seções e 

Repartições dos 

Órgãos e das 

Organizações 

Militares 

Comitê de 

Governança, 

Gestão de Riscos e 

Controles 

x     

Comitês de Gestão 

de Riscos e 

Controles 

 X x x  

Equipe de Gestão 

de Riscos 
    x 

Fonte: Art. 21, da Portaria nº 465, Cmt Ex, de 17 de maio 17. 

 

Por sua vez, a terceira linha de defesa refere-se à avaliação da primeira linha 

de defesa e da segunda linha defesa, por meio de auditorias, oferecendo 

assessoramento e avaliações com a finalidade de tornar os controles internos da 

organização mais eficientes e eficazes (Brasil, 2016). As atividades da terceira linha 

são desempenhadas, em regra, pela auditoria interna. 

Sobre auditoria interna, a NBCT 12, do Conselho Federal de Contabilidade, 

compreende que:  

 
“exames, análises, avaliações, levantamentos e comprovações, 
metodologicamente estruturados para a avaliação da integridade, 
adequação, eficácia, eficiência, e economicidade dos processos, dos 
sistemas de informações e de controles internos integrados ao 
ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à 
administração da entidade no cumprimento de seus objetivos” 
(Conselho Federal de Contabilidade, 2003) 

 
Frisa-se ainda que à terceira linha de defesa da Força Terrestre é composta 

pelo Centro de Controle de Interno do Exército, responsável pelo desempenho das 

atividades de auditoria interna, segundo o Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, 



e suas alterações, tendo ainda como braço operacional na execução das auditorias 

as Inspetorias de Contabilidade e Finanças do Exército, conforme Portaria nº 050-

SEF, de 10 de fevereiro de 2003. 

Resumindo o posicionamento das três linhas defesa nas organizações, o IIA 

apresentou a figura a seguir: 

 

 
Fonte: (IIA, 2013, p.4) 

Segundo Brasiliano (2016), o gerenciamento de riscos e controles internos, 

normalmente é mais sólido nas organizações, quando as três linhas de defesa estão 

separadas e claramente identificadas, com seus papéis estabelecidos. 

 

 

2.3 Estudo comparativo 

 

 Com o propósito de contribuir com o presente estudo, considerando as 

limitações de tempo e recursos, buscou-se analisar um modelo de gerenciamento de 

riscos mais simplificado, para contribuir com a discussão da temática no âmbito do 

Exército Brasileiro. 

 Após análise das Políticas de Gestão de Riscos publicadas no Diário Oficial 

da União de abril de 2017 a maio de 2018, por 35 órgãos da Administração Pública 

Federal, escolheu-se, intencionalmente, a política do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão para comparar com o modelo instâncias supervisoras do 



Exército Brasileiro, por se tratar de um órgão de vanguarda nos estudos 

gerenciamento de riscos e controles internos. 

 O modelo de gerenciamento de riscos e controles internos do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão apresenta de forma clara e simplificada as 

instâncias de supervisão das linhas de defesa. A figura a seguir apresenta essas 

instâncias de supervisão: 

 

 Analisando esse modelo, verifica-se que (Brasil, 2017): 

 a. Apenas duas instâncias de supervisão estão na 1ª linha de defesa. A 

Unidade de Gestão de Integridade, Riscos e Controles da Gestão, que é um grupo 

com dirigente máximo em cada Secretaria e servidores capacitados à temática em 

questão e o gestor de processos que são os proprietários dos riscos. 

b. Já a segunda linha, também é integrada por apenas duas instâncias. O 

Núcleo de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão composto 

por servidores de capacitação em temas afetos à gestão de integridade, 

subordinados à Assessoria Especial de Controles Internos do Gabinente do Ministro 

do Planejamento, cabendo destacar que são servidores exclusivamente dedicados a 

supervisão da 1ª linha de defesa. A outra instância é o Subcomitê de Gestão de 

Integridade. Riscos e Controles Internos da Gestão, composto por servidores 

indicados pelos dirigentes máximos das secretarias e entidades vinculadas, que por 



sua vez, recebem informações do Núcleo de Gestão, Integridade, Riscos e 

Controles Internos da Gestão, para assessorar os órgãos de governança do 

Ministério. 

c. Já a terceira linha de defesa é a auditoria interna, de responsabilidade do 

Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU. 

Dessa forma, pode-se verificar a clareza nos papéis desempenhados na 

estrutura de gerenciamento de controles internos e gestão de riscos do Ministério do 

Planejamento, principalmente quanto à segunda linha de defesa. Esse modelo 

poderá ser utilizado como referência na revisão da Política de Gestão de Riscos do 

Exército Brasileiro. 

  

3. METODOLOGIA 

 
O caminho a ser percorrido pela presente pesquisa prevê a revisão da teoria 

em volta do tema a ser estudado, por meio de pesquisa bibliográfica a livros, artigos, 

dissertações e teses, bem como por meio de pesquisa documental a manuais, guias, 

frameworks, apresentações de autoridades, além de portarias, instruções normativas 

e legislações correlatas.   

 
3.1 Tipo e natureza 

 
A tipologia de pesquisa que está sendo proposta quanto à forma de 

abordagem do problema classifica-se como qualitativa, tendo em vista que o 

trabalho não necessita do uso de técnicas e métodos estáticos para obtenção de 

resultados. Quanto ao objetivo geral, classifica-se como uma pesquisa descritiva e 

exploratória, pois a presente pesquisa propõe a apresentação das três linhas de 

defesa do Exército Brasileiro, bem como apresentar conceitos sobre o 

gerenciamento de riscos e controles internos à luz de análise bibliográfica e 

documental, desvendando a organização da gestão de controles internos e gestão 

de riscos do Exército Brasileiro e explorando possíveis oportunidades de melhoria. 

Quanto ao método adotado para o desenvolvimento da pesquisa tem-se o 

bibliográfico que na concepção de Gil (2002, p. 44), esse tipo de pesquisa “é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. 



A classificação quanto à natureza, será uma pesquisa aplicada, pois tem por 

objetivo produzir de conhecimentos voltados à resolução de problemas reais 

específicos. 

 

3.2 Questões de Estudo 

 
 

O presente trabalho norteou seus esforços para responder as questões de 

estudo elencadas a seguir:  

 

a) O que são as três linhas de defesa no contexto da adoção de medidas para 

sistematização de práticas de controles internos? 

b) Quais são as três linhas de defesa do Comando do Exército? 

 

c) Qual seria um modelo simplificado de sistemática de gerenciamento de 

riscos e controles internos que o Exército poderia utilizar? 

 

3.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Foi realizado um levantamento bibliográfico e documental sobre objeto de 

estudo do presente trabalho que permitiu a comparação de elementos da estrutura 

organizacional do Exército Brasileiro com a estrutura de gerenciamento de riscos e 

controles internos do governo federal. 

Por meio da análise e interpretação das informações obtidas nesta pesquisa 

foi possível demonstrar a localização da estrutura de gerenciamento de riscos e 

controles internos no Exército Brasileiro, inclusive sugerindo oportunidades de 

melhoria. 

 

4. RESULTADOS  
 

Com base nas observações e estudos apurados foi possível elaborar um 

quadro sobre a adesão do Comando do Exército à nova sistemática de controle 



interno, elencando as linhas de defesa, a presença de estrutura organizacional e 

arcabouço normativo como apresentado adiante: 

Quadro das Linhas de Defesa do Comando do Exército 

Linhas de Defesa Estrutura Organizacional Arcabouço Normativo 

Primeira Linha: controles 

internos de gestão das 

organizações. 

Companhias, Batalhões, 

Brigadas, Regiões 

Militares, Comandos 

Militares de Área, Órgãos 

de Direção Setorial, 

Órgãos de Direção, 

Gabinete do Comandante 

do Exército e seus 

respectivos gestores de 

processos. 

 

Portarias, Instruções 

Gerais, Instruções 

Reguladoras, 

Regulamentos, 

Regimentos, Normas 

Gerais de Ação. 

Segunda Linha: 

assessoria, órgão ou 

comitês de gestão de 

riscos. 

Sob revisão do Estado-

Maior. 

Sob revisão do Estado-

Maior. 

Terceira Linha: auditoria 

interna. 

Centro de Controle Interno 

do Exército, Inspetorias de 

Contabilidade e Finanças 

do Exército. 

Decreto nº 5.751, de 12 

de abril de 2016 e Portaria 

nº 050-SEF, de 10 de 

fevereiro de 2003. 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Considerando o quadro exposto, destaca-se a presença de duas linhas de 

defesa bem definidas e consoantes com a nova sistematização de controles internos 

da União: a primeira e a terceira linha. A presença dessas estruturas representa à 

aderência parcial do Comando do Exército as normas quando se trata de 

gerenciamento de riscos e controles internos. Contudo, ainda cabem melhorias na 

estrutura organizacional para o estabelecimento da segunda linha defesa, que está 

sob revisão. A constituição de uma assessoria, comitê ou até mesmo uma diretoria 

de gestão de riscos, com militares exclusivos para essa atividade, contribuiria para o 

atendimento da nova sistematização de controles internos, pois institucionalizaria a 



segunda linha de defesa, semelhante ao que ocorre com o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

O estudo decorrente deste trabalho apresentou conceitos, definições e 

objetivos do controle interno, revelando, inclusive, características do controle prévio, 

concomitante e a posterior, e gestão de riscos, por exemplo. 

Foi identificado ao longo da pesquisa as linhas de defesa, atualmente 

presentes, na estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos do 

Comando do Exército, sendo elas a primeira e a terceira. Constatou-se, conforme 

pesquisa documental, que a segunda linha de defesa está sob revisão no Comando 

do Exército.  

Diante dessas observações obtidas no decorrer do trabalho e diante da atual 

necessidade da Administração Pública de manter boas práticas de gestão, 

principalmente quando se trata de Forças Armadas, que possui missões 

constitucionais e está organizada nos mais diversos locais do Brasil, verifica-se a 

importância da Força Terrestre estabelecer uma segunda linha de defesa para sua 

estrutura de controle interno.  

Destaca-se, por fim, que essa linha de defesa que passa sob revisão deverá 

ser estruturada na forma de comitê, diretoria ou assessoria, com pessoal exclusivo, 

se possível, segundo o arcabouço teórico pesquisa e para dar cumprimento a 

Instrução Normativa MP/CGU nº 01, de 11 de maio de 2016. 
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