
O que é a Intosai

O A Organização das Instituições Superiores de Controle (Intosai) é uma organização apolíti-
ca, autônoma e independente. Foi fundada em Havana, Cuba, em 1953 por 34 países, entre 
eles o Brasil, com o intuito de aprimorar globalmente a auditoria pública externa. 

Atualmente, possui 196 países-membros, colegiado maior que o da Organização das Nações 
Unidas (ONU).  Isso porque todas as nações do mundo têm um órgão de controle similar ao 
Tribunal de Contas da União (TCU), inclusive países não reconhecidos pela ONU. 

A Intosai funciona como um fórum de debates e de troca de conhecimentos e experiên-
cias. Também fornece um repertório de informações úteis para os auditores e promove 
cursos de capacitação.

O trabalho realizado pela Intosai é voluntário, feito pelos auditores e membros das ins-
tituições superiores de controle. Auditores de órgãos como o TCU são indicados e convi-
dados para participar de reuniões, desenvolver e revisar documentos ou manuais, ministrar 
e assistir cursos, além de participar ou liderar grupos de trabalho. A Intosai representa a 
voz de cada instituição de controle externo na comunidade internacional, e incentiva o 
desenvolvimento de ações que buscam a melhoria dos serviços públicos, sempre com base 
em orientações, regulamentos e melhores práticas internacionais. 

A organização opera com status consultivo especial do Conselho Econômico e Social (Ecosog) 
das Nações Unidas, atuando como a voz ativa das instituições superiores de controle na co-
munidade internacional. 

Atualmente, fazem parte da Intosai 196 instituições superiores de controle, cinco organiza-
ções associadas e dois membros afiliados. 
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O Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle (Incosai) é o órgão 
supremo da Intosai. Ocorre a cada três anos e o país que o sedia torna-se presidente da orga-
nização pelo próximo triênio. Portanto, o Brasil presidirá a Intosai até o ano de 2025.

Abaixo do Incosai está o Conselho Diretivo, que se reúne anualmente e é responsável por todas 
as decisões estratégicas e administrativas da organização. O presidente da Intosai preside o Con-
selho Diretivo, que é composto por 22 membros. Suas decisões têm eficácia imediata.  

A Secretaria-Geral é a única estrutura permanente da Intosai. Está sediada na Áustria há aproxi-
madamente 58 anos. Atualmente, 11 funcionários fazem o trabalho administrativo da organização, 
como a gestão de membros e contribuições anuais. É de responsabilidade da Secretaria-Geral, 
ainda, auxiliar o Conselho Diretivo e apoiar os comitês e demais órgãos da organização. 

Os comitês são responsáveis pela implementação das metas e objetivos definidos no Plano 
Estratégico da Intosai. Seus presidentes têm assento nos comitês diretivos uns dos outros. 
Atualmente a Intosai conta com quatro comitês:

Comitê de Normas Profissionais (PSC) • atualmente presidido pelo TCU e tendo 
como vice-presidente o Tribunal de Contas Europeu; 

Comitê de Desenvolvimento de Capacidades (CBC) • presidido pela instituição su-
perior de controle (ISC) da África do Sul e tendo como vice-presidente a ISC da Suécia; 

Comitê de Compartilhamento de Conhecimentos (KSC) • presidido pela ISC da 
Índia, não possui vice-presidente; 

Comitê de Política, Finanças e Administração (PFAC) • presidido pela ISC da Arábia 
Saudita e tendo como vice-presidente a ISC dos Estados Unidos. 
 

Abaixo de cada comitê há grupos de trabalho, forças-tarefa, subcomitês e outros órgãos, que 
desenvolvem, de fato, as atividades para que sejam alcançadas as metas da organização. Somam 
29 os órgãos existentes dentro dos comitês da Intosai; o TCU tem participação ativa em 17 deles.

Há ainda duas entidades legalmente independentes que integram a Intosai. São elas: 

Iniciativa de Desenvolvimento da Intosai (IDI), que tem como objetivo promover 
ações de apoio ao desenvolvimento de capacidades das ISC, com foco nos países 
em desenvolvimento; e 

Revista Internacional de Auditoria Governamental, que apoia a cooperação, a 
colaboração e a melhoria da comunicação entre as ISC e com a comunidade de 
auditoria de forma mais ampla.



Organizações regionais

A Intosai reconhece as organizações regionais como instituições autônomas relacionadas, es-
tabelecidas com o objetivo de promover a cooperação profissional e técnica de seus membros 
em base regional. Elas são sete:

1 • Afrosai

A Organização Africana das Instituições Superiores de Auditoria (Afrosai) foi criada em novem-
bro de 1976. Seu principal objetivo é promover e desenvolver a troca de ideias e experiências 
entre as instituições superiores de controle dos estados africanos no campo da auditoria das 
finanças públicas:

Implementar estudos sistemáticos sobre a auditoria das finanças públicas;

Organizar cursos de formação para o pessoal encarregado de realizar tarefas 
de auditoria;

Colaborar com a Intosai, seus grupos de trabalho regionais e outras 
organizações e instituições especializadas na auditoria de finanças públicas.

w w w.afrosai .org

2 • Arabosai

A Organização Árabe das Instituições Superiores de Auditoria (Arabosai) foi criada em 1976. 
Estão entre seus principais objetivos:

Incentivar o intercâmbio de ideias, pontos de vista, experiências, estudos e pesquisas 
entre as instituições membros no campo da auditoria e trabalhar para promover a 
auditoria em termos científicos e práticos;

Trabalhar para conscientizar as nações árabes sobre a importância da auditoria para for-
talecer o papel das instituições superiores de controle no cumprimento de suas missões;

Organizar e fortalecer a cooperação entre a Arabosai e as instituições e organizações 
especializadas da Liga dos Estados Árabes, Intosai e outras organizações – internacionais 
e regionais – cujas atividades estejam relacionadas à auditoria. 

w w w.arabosai .org



3 • Asosai

A Organização Asiática de Instituições Superiores de Auditoria (Asosai) foi criada em 1979 com 11 
membros. Os membros da Asosai consistem em membros fundadores; membros e; membros 
associados. Atualmente, 46 instituições superiores de controle do continente asiático fazem parte 
da organização. Os objetivos da ASOSAI são:

Promover o entendimento e a cooperação entre as instituições membros por meio 
da troca de ideias e experiências no campo da auditoria pública;

Fornecer instalações para treinamento e educação continuada para auditores governa-
mentais, com vistas a melhorar a qualidade e o desempenho; 

Servir como centro de informação e elo regional com instituições de outras partes do 
mundo na área de auditoria pública;

w w w.asosai .org

4 • Carosai

A Organização Caribenha de Instituições Superiores de Auditoria (Carosai) foi criada em 1988. 
Seus objetivos são: 

Promover o intercâmbio de ideias e experiências no domínio da 
auditoria governamental;
 
Oferecer oportunidades de treinamento e educação continuada; 

Promover a importância da função de auditoria interna no setor público;

Prestar assistência técnica e intercâmbio de conhecimentos entre os membros;

Aumentar o nível de consciência de auditoria na área do Caribe para apoiar o papel 
das instituições que desempenham suas funções;

Promover a aplicação de auditoria abrangente. 

A Carosai estabeleceu um Comitê Regional de Fortalecimento Institucional (RISC), encarregado 
de fornecer treinamento eficaz e sustentável e outras atividades de capacitação para as institui
ções superiores de controle regionais.

w w w.carosai .org



5 • Eurosai

A Organização Europeia de Instituições Superiores de Auditoria (Eurosai) foi criada em 1990. Desde 
o início, a Eurosai tem sido ativa na organização de uma cooperação frutífera e mutuamente 
benéfica no campo da auditoria pública entre todos os países da Europa anteriormente dividida, 
priorizando o apoio ao estabelecimento de órgãos independentes de auditoria pública nos países 
em transição da Europa Central e Oriental. Os principais objetivos da organização incluem::

Promover a cooperação profissional entre os membros das instituições 
superiores de controle; 

Incentivar a troca de informações e documentação; 

Avançar no estudo da auditoria do setor público; 

Estimular a criação de Cátedras Universitárias na disciplina;

Trabalhar para a harmonização da terminologia no domínio da auditoria. 

w w w.eurosai .org

6 • Olacefs 

A Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) 
tem uma longa tradição que remonta a 1963 (proposta de criação de um Instituto Latino-Ameri-
cano de Ciências da Auditoria - ILACIF, implementada em 1965). Sob seu título atual, a OLACEFS 
existe desde 1990. A visão conceitual da Olacefs se concentra em promover a participação das 
diferentes instituições superiores de controle em seu próprio desenvolvimento e aprimoramento. 
Seus objetivos são:

Realizar investigação científica; 

Desenvolver estudo, treinamento e especialização; 

Prestar assessoria técnica, assistência e coordenação para as 
instituições superiores de controle da América Latina e Caribe. 

w w w.olacefs .com



7 • Pasai

Os primeiros trabalhos conjuntos das instituições superiores de controle na região do Pacífico 
datam de 1973. Porém, a Associação do Pacífico de Instituições Superiores de Auditoria (Pasai) foi 
formalmente aceita como organização regional da Intosai em 1987.

O objetivo geral da Pasai é promover o uso transparente, responsável, eficaz e eficiente dos re-
cursos do setor público no Pacífico, apoiando as instituições superiores de controle membros 
para melhorar a qualidade da auditoria do setor público com altos padrões reconhecidos. O Plano 
Estratégico 2014–2024 da PASAI tem cinco Prioridades Estratégicas: 

Fortalecimento da independência das instituições superiores de controle;

Advocacia para fortalecer a governança, transparência e prestação de contas;

Auditorias de alta qualidade concluídas pelas instituições superiores de controle do 
Pacífico em tempo hábil;

Aprimorar a capacidade das instituições superiores de controle;

Capacidade de apoiar as instituições superiores de controle do Pacífico 

w w w.pasai .org



Principais autoridades da Intosai

Atuação do TCU na Intosai

O Brasil, por meio do TCU, preside um dos principais comitês da organização, o Comitê de 
Normas Profissionais (PSC, iniciais de Professional Standard Comittee). A partir de no-
vembro, o Tribunal de Contas Europeu assume esse comitê.

Parte da missão da Intosai é fornecer padrões de auditoria de alta qualidade para o setor 
público. E o PSC é o comitê responsável pela promoção, manutenção e desenvolvimento do 
quadro de Pronunciamentos Profissionais da Intosai, antigamente conhecido como quadro 
das ISSAI (em que as iniciais significam, em português, Normas Internacionais de Auditoria 
das Instituições Superiores de Controle).

O TCU assumiu a presidência do PSC na gestão do ministro Aroldo Cedraz, em 2016.  Cabe ao 
TCU conduzir o processo de elaboração das normas internacionais, que depois de aprovadas 
são traduzidas para os cinco idiomas oficiais da Intosai e publicadas no site: 

www.issai .org

Ministro Bruno Dantas

Presidente da Intosai e
 do Conselho Diretivo (Brasil) 

Ministra Margit Kraker

Presidente da 
Secretaria-Geral (Áustria) 

Presidente do 
Tribunal de Contas da Áustria 



Outras atuações

Além de presidir o PSC, o TCU tem participação ativa em 17 dos 29 órgãos (comitês, subcomitês, 
forças-tarefas e grupos de trabalho) existentes na organização.  Entre eles, os grupos de trabalho: 
Dívida Pública, Auditoria de Tecnologia da Informação, Auditoria Ambiental, entre outros.

O que é o Incosai

O Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle (Incosai) que mais se 
assemelha a uma assembleia geral, é o órgão máximo da Intosai. É nele que importan-
tes decisões administrativas da organização são tomadas. A cada três anos é possível reunir 
todos os membros das instituições superiores de controle (ISC) do mundo. O país que sedia 
o Incosai também assume a presidência da Intosai pelos próximos três anos. Portanto, o TCU 
presidirá a organização até o ano de 2025. 

Participam da assembleia dirigentes e membros de instituições superiores de controle de 196 
países. Nos anos em que o Congresso não ocorre, o conselho diretivo da Intosai é o respon-
sável por tomar decisões que deverão ser referendadas no congresso seguinte.

O XXIV Incosai

O XXIV Incosai será no Rio de Janeiro, nos dias 7 a 11 de novembro de 2022. Na ocasião, 
representantes de órgãos de controle de todo o mundo se encontrarão para debater o futuro 
da organização, apresentar resultados de trabalhos e trocar ideias e experiências. Os partici-
pantes têm como meta discutir questões fundamentais da comunidade de auditoria pública 
com o propósito de elaborar normas para a cooperação, além de buscar a contínua melhoria 
do desempenho das instituições superiores de controle em todo o mundo. 

Dois temas vão orientar os debates da reunião deliberativa:

 “O trabalho das instituições superiores de controle no contexto da calamidade 
pública”. Isso leva em consideração os desafios que se apresentaram aos países a 
partir da pandemia do coronavírus, iniciada em 2020.

 “Voz global, resultado global e impacto de longo alcance”. As discussões são en-
riquecidas com a troca de experiências entre os representantes dos diversos países, 
que aprovam resoluções e recomendações que objetivam solucionar os principais 
problemas que envolvem a auditoria pública em todo o mundo.
 



Programação do XXIV Incosai 

 

 
 

 

Segunda-feira, 7 de novembro 

Horário A�vidade 

9:00 76ª Reunião do Conselho Dire�vo 

12:00 Mesa-redonda de Imprensa com o Conselho Dire�vo 

12:30 Almoço 

14:00 76ª Reunião do Conselho Dire�vo 

18:30 Encerramento do dia 1 

Terça-feira, 8 de novembro 

9:00 Comitê de Normas Profissionais 

10:15 Comitê de Criação de Capacidades 

11:30 Comitê de Compar�lhamento de Conhecimentos 

12:30 Almoço 

14:30 Preparação de Estandes 

17:00 Coquetel de boas-vindas 

Quarta-feira, 9 de novembro 

9:00 Cerimônia de Abertura 

11:00 Primeira Sessão Plenária 

12:30 Almoço e Eventos Paralelos (agenda separada) 

14:00 Primeira Sessão Plenária 

16:30 Eventos Paralelos (agenda separada) 

18:00 Encerramento do dia 3 

20:00 Recepção dos chefes de delegação 



 

 
 

Quinta-feira, 10 de novembro 

9:00 Plenária do Tema I 

10:00 Discussões em grupo sobre o Tema I 

  

12:00 Almoço e Eventos Paralelos (agenda separada) 

13:30 Plenária do Tema II 

14:30 Discussões em grupo sobre o Tema II 

16:30 Eventos Paralelos (agenda separada) 

18:00 Encerramento do dia 4 

20:00 Jantar de Encerramento 

Sexta-feira, 11 de novembro 

9:00 Segunda Sessão Plenária 

11:30 Encerramento do Tema I 

12:30 Almoço e Eventos Paralelos (agenda separada) 

14:00 Encerramento do Tema II 

15:00 Terceira Sessão Plenária 

16:30 Eventos Paralelos (agenda separada) 

18:00 Encerramento do dia 5 

 

 

 



Fique por dentro!

Marca INCOSAI XXIV

O desenho da logo é inspirado pelas formas de Burle Marx, cuja obra é a síntese das cores 
e formas naturais do Brasil.  A configuração da “joia” remete aos elementos da natureza, se 
sobrepondo em diferentes cores que representam nossa cultura. Por fim, é adicionado um 
contorno amarelo em sobreposição, dando mais profundidade e força à peça.

Baixe aqui o “Manual de Identidade Visual” e aqui as “Peças da identidade visual”.

Twitter: 
@incosai2022 

Hotsite: 
incosai2022.rio.br 

Instagram: 
@incosai2022 

https://incosai2022.rio.br/wp-content/uploads/2022/05/Manual-da-marca-INCOSAI-XXIV-portugues.pdf
https://incosai2022.rio.br/pt/document-library/


Perguntas e respostas

O que é Incosai?

Incosai é o Congresso Internacional das Instituições Superiores de Controle, que ocorre 
a cada três anos, para troca de experiências, discussão de problemas, aprovação de resolu-
ções e recomendações para melhorar a responsabilidade administrativa e fiscal de governos 
ao redor do mundo. É uma assembleia deliberativa, onde as decisões mais importantes da 
Intosai são tomadas.

Quem participa do Incosai?

O Congresso reúne cerca de 800 participantes de mais de 120 países, entre membros titula-
res, associados e filiados à entidade.

Onde e quando vai ocorrer o XXIV Incosai?

O XXIV Congresso será realizado no Rio de Janeiro, de 7 a 11 de novembro de 2022, no Expo 
MAG.

Qual o objetivo da reunião?

O objetivo principal da reunião é a tomada de decisões por parte dos integrantes da entidade.

O Congresso discute assuntos que vão promover o intercâmbio de ideias e experiências; cria 
ou extingue órgãos e nomeia seus presidentes; endossa e altera o planejamento estratégico 
e o processo de desenvolvimento e aprovação das normas e pronunciamentos profissionais; 
endossa o orçamento trienal, as contas e o relatório de auditoria financeira; designa os audi-
tores da organização, elege 11 membros do Conselho Diretivo e as ISC sede da Iniciativa de 
Desenvolvimento da Intosai, a IDI, e da Revista da Intosai, entre outras atribuições.

O Congresso endossa todas as decisões do Conselho Diretivo nos 3 anos anteriores e aprova 
todas as iniciativas e propostas para os 3 anos futuros. O congresso decide ainda sobre todas 
as omissões e todos os temas trazidos pelo Conselho Diretivo.

Quem representa o Brasil no Incosai?

Quem representa o Brasil no Incosai é o Tribunal de Contas da União (TCU), que é a ISC 
brasileira e que vai presidir o encontro deste ano.

Quais temas nortearão os trabalhos deste encontro?

Serão apresentados 2 temas técnicos:

O papel das ISC no contexto de calamidade pública, liderado pela Instituição Supe-
rior de Controle dos Estados Unidos; e

Voz global, resultado global, impacto de longo alcance, liderado pelo TCU.



Quais cuidados sanitários serão exigidos para os participantes durante o 
encontro?

Serão exigidos todos os protocolos recomendados pela OMS e pela comunidade científica 
à época do evento.

Qual a importância do congresso para o Brasil?

A troca de experiências com a comunidade internacional promove saltos de amadurecimen-
to institucional e acelera o processo de melhoria contínua das ações desenvolvidas pelo TCU.  
O aperfeiçoamento do controle gera benefícios para o País e para a sociedade.

Por que o Brasil foi escolhido como sede do Incosai?

Os Congressos sempre ocorrem no país escolhido para presidir a Intosai no próximo triênio.
De 2022 a 2025 a ISC que irá presidir a Intosai será o TCU, por este motivo o encontro será no 
Brasil, que também presidirá o XXIV Incosai.

Quais os resultados esperados ao fim do congresso da Intosai?

Aprovação de normas internacionais de auditoria do setor público, elaboração da Declaração do 
Rio, contendo diretrizes para a cooperação internacional na comunidade de ISC e uma contínua 
melhora do desempenho das instituições.

 



Evento Integrado

• Evento aberto à imprensa e público em geral

Fórum Internacional de Auditoria Governamental

O Fórum Internacional de Auditoria Governamental acontece ao mesmo tempo que o XXIV 
Incosai. Trata-se de um evento acadêmico com a participação de professores, pesquisadores, 
organizações internacionais, especialistas e auditores. 

A pauta prevê apresentações e debates de temas como redução da pobreza, transformação 
digital, sustentabilidade, participação cidadã, igualdade de gênero, dívida pública e combate 
à corrupção.

O Fórum estimula a participação da academia na discussão dos temas de interesse das insti-
tuições superiores de controle. Também incentiva a produção de artigos científicos e pesqui-
sas de interesse social afetos à atuação dos órgãos de controle externo. 

  8 de novembro de 2022

10h:   Como as instituições superiores de controle (ISC) podem contribuir para 
o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis.

14h: Como as ISC podem contribuir para o alcance dos objetivos de 
desenvolvimento sustentáveis – Igualdade de gênero.

  9 de novembro de 2022

10h:  O papel das ISC quanto à responsabilidade fiscal e endividamento 
público. 

14h:  O papel das ISC no desenvolvimento da infraestrutura e ambiente de 
negócio.  

  10 de novembro de 2022

10h:   Independência das ISC e participação cidadã no controle externo

14h:   Transformação digital das ISC

16h:   O trabalho das ISC na prevenção à fraude e à corrupção

Confira a programação do Fórum no site:

https://eventos.editoraforum.com.br/forum-internacional-de-auditoria-
governamental/


