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RELATÓRIO
I. Apresentação
Trata-se de relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada (Fiscalis
nº 159/2015) sobre transferências voluntárias (TVs), realizada a fim de testar o modelo preditivo de
análise de riscos desenvolvido pela Secretaria de Gestão da Informação (Seginf).
2.
Com esse objetivo, foram examinadas 51 transferências voluntárias em 9 unidades
federativas, no âmbito dos seguintes processos associados a esta fiscalização:
a) Secretaria de Controle Externo em Mato Grosso – TC nº 016.413/2015-6;
b) Secretaria de Controle Externo no Maranhão – TC nº 016.703/2015-4;
c) Secretaria de Controle Externo no Rio Grande do Sul – TC nº 016.924/2015-0;
d) Secretaria de Controle Externo no Espírito Santo – TC nº 016.942/2015-9;
e) Secretaria de Controle Externo em Mato Grosso do Sul – TC nº 017.035/2015-5;
f) Secretaria de Controle Externo em Roraima – TC nº 017.111/2015-3;
g) Secretaria de Controle Externo em Santa Catarina – TC nº 017.202/2015-9;
h) Secretaria de Controle Externo no Paraná – TC nº 017.446/2015-5; e
i) Secretaria de Controle Externo em Goiás – TC nº 018.723/2015-2.
3.
A realização da presente Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), na modalidade
auditoria de conformidade, foi autorizada por meio do Acórdão nº 950/2015 – Plenário, no âmbito do
TC nº 005.754/2015-1.
4.
Esta FOC tem por objetivo testar o modelo preditivo de avaliação de riscos de
transferências voluntárias, desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Sistemas e Infor mação para o
Controle (Seginf). A referida iniciativa visa à consecução do seguinte objetivo estratégico constante do
PET 2015-2021 “Intensificar a atuação com base em análise de risco”. Aduz-se que ela também está
em sintonia com a linha de ação “Fiscalizar de forma contínua, a partir do tratamento de dados de
bases informacionais, a utilização de recursos públicos, com vistas a detectar e corrigir
tempestivamente possíveis desvios”, prevista no Plano de Controle Externo 2015/2016.
5.
Neste relatório, são abordados a metodologia de seleção e de evidenciação da situação dos
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objetos de controle examinados e os resultados obtidos em campo. Ademais, são tecidas considerações
gerais sobre as previsões realizadas por meio desse modelo.
6.
A análise do resultado das avaliações, sob o ponto de vista do desenvolvedor do modelo,
efetuada pela Seginf/DGI, consta do relatório de especialista (peça 43). Em detalhada abordagem, o
referido documento trata da concepção desse modelo e do seu desempenho, que é examinado a partir
dos resultados obtidos em campo.
7.
O modelo preditivo vem sendo desenvolvido pela Seginf desde 2014, em atendimento à
determinação do Plenário que, na sessão de 4/9/2013, acatou proposta do Ministro-Substituto Weder
de Oliveira, no sentido de que a Secretaria-Geral de Controle Externo desenvolvesse metodologia de
mapeamento e classificação de risco na utilização de recursos federais descentralizados por meio de
transferências voluntárias.
8.
O respectivo projeto foi aprovado pela Portaria CCG nº 24 de 13/12/2013, tendo sido
prevista a geração dos seguintes produtos:
a) diagnóstico dos tipos de transferências voluntárias, das informações disponíveis e dos
meios necessários para sua obtenção;
b) proposta de metodologia de mapeamento e classificação de risco na utilização de
recursos federais descentralizados por meio de transferências voluntárias;
c) catálogo de tipologias de irregularidade e risco das transferências voluntárias tratadas na
alínea “a”; e
d) base de dados de tipologias.
9.
Os produtos definidos nas alíneas “a”, “c” e “d” do parágrafo anterior são insumos para a
proposta de metodologia de mapeamento e classificação de risco definida na alínea “b”, que é o objeto
principal deste trabalho.
10.
A equipe de auditoria teceu as seguintes considerações, que são fundamentais para a
presente fiscalização:
a) um modelo preditivo é aquele capaz de fazer previsões sobre eventos desconhecidos.
Tais eventos podem estar no passado, no presente ou no futuro, mas não são conhecidos por ocasião da
predição (PROVOST, Foster. FAWCETT, Tom. Data Science for Business. O’Reilly Media: 2013);
Figura 1: Previsões de modelo preditivo

b) as predições são baseadas no reconhecimento de padrões existentes em casos cujo
resultado é conhecido. O modelo aprende com os exemplos de forma a poder ser aplicado a situações
cujo resultado é desconhecido;
c) o modelo em referência aprendeu com 9.823 casos de transferências voluntárias cujos
resultados eram previamente conhecidos. Tais resultados foram classificados em êxito ou fracasso, de
acordo com as seguintes definições (peça 43, p. 13):
“50. Por êxito, entenda-se a circunstância em que, submetida a transferência voluntária ao
escrutínio de instância de controle habilitada para tal, não se identificam falhas que configurem hipóteses de
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devolução de recursos.
51. De modo análogo, fracasso é definido pela circunstância em que fica configurada alguma das
hipóteses de devolução de recursos devido à não comprovação de boa utilização. Também é enquadrado em
fracasso o não atingimento integral dos objetivos da transferência voluntária, mesmo nos casos em que o
concedente tenha dado causa – situação em que não há que se falar em devolução de recursos pelo
convenente”;
d) o êxito ou o fracasso foi verificado em transferências voluntárias que se encontravam em

situações específicas, registradas pelas instâncias de controle dos próprios órgãos concedentes no
Sistema Integrado de Administração Financeira (S iafi) ou no Sistema de Convênios (Siconv);
e) mitigou-se o risco de falha de controle dessas instâncias por meio da definição de um
critério adicional, que consiste em verificar se a referida transferência voluntária apresentou alguma
indicação de tipologia de irregularidade, o que é feito por meio de cruzamento de dados;
f) no âmbito desta auditoria, foram consideradas exitosas as transferências voluntárias
cujas prestações de contas foram aprovadas e cujos objetivos foram alcançados integralmente. Já o
fracasso decorre da constatação de débito (obrigação de devolver recursos em decorrência da nãocomprovação de sua boa utilização), seja qual for o fundamento da irregularidade (inexecução do
objeto, desvio de finalidade, superfaturamento ou ausência de comprovação da despesa);
g) sendo assim, as matrizes de planejamento e de achados desta FOC contemplam
exclusivamente achados de auditoria que, em tese, acarretariam a obrigação de devolver recursos
(débito);
h) diante da finalidade de testar o modelo, o conceito adotado para fracasso nas
fiscalizações integrantes da FOC compreende também as obrigações de devolver recursos
identificados, pelo concedente ou por outras instâncias de controle, anteriormente à realização da
presente auditoria, mesmo que essa devolução já tenha sido providenciada.
11.
Em relação ao objeto desta fiscalização, a equipe destacou que:
a) no âmbito desta FOC, foram examinadas 51 (cinquenta e uma) transferências
voluntárias;
b) foram formuladas as seguintes questões de auditoria, com vistas a orientar o
planejamento das equipes executoras:
Quadro 1: Questões de auditoria e possíveis achados
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c) além das fiscalizações, diligenciaram-se os órgãos concedentes de cada transferência
analisada para verificar a fidedignidade das variáveis utilizadas pelo modelo. Buscou-se confirmar se a
informação constante na base de dados do Siconv correspond ia à situação real, pois eventuais
inconsistências nesses registros poderiam ter prejudicado a predição feita pelo modelo. Essa
verificação foi centralizada pela Secex-MT, tendo sido denominada “validação das variáveis”.
12.
Já em relação à metodologia utilizada, a equipe de auditoria salientou que:
a) o modelo apresenta predições para todas as cerca de 90.000 tra nsferências voluntárias
cadastradas no Siconv. Contudo, para cumprir o objetivo desta fiscalização, mostrou-se necessário
selecionar uma amostra, a qual se buscou ajustar às limitações do próprio modelo;
b) primeiramente, foi gerado um modelo paralelo, baseado nas mesmas premissas do
original, porém restrito às transferências cujos proponentes estivessem situados em capitais e
municípios no entorno de 60km. Com isso, foram evitados deslocamentos que, por demandarem muito
tempo das equipes, poderiam prejudicar ou até mesmo inviabilizar a execução das fiscalizações no
período disponível (em média seis dias por transferência, incluindo planejamento, execução e
relatório);
c) o teste acima não revelou variação substancial de acurácia em relação ao modelo
original. Dessa forma, partiu-se de planilha disponibilizada pela Seginf, derivada do modelo original,
contendo dados das transferências cujos proponentes estivessem situados em capitais e municípios no
entorno de 60km (23.417 transferências, segundo dados extraídos em 18/5/2015);
d) em seguida, foram aplicados os seguintes filtros:
- o primeiro restringiu a seleção aos casos com resultados desconhecidos, tendo sido
excluídas as transferências utilizadas no treinamento. A aplicação desse procedimento resultou em
20.466 transferências potencialmente selecionáveis;
- o segundo considerou apenas as transferências cujos proponentes situavam-se nos estados
das unidades técnicas que aderiram à FOC (MT, ES, GO, MA, MS, PR, RR, RS e SC). Assim,
restaram 5.935 transferências potencialmente selecionáveis;
- o terceiro selecionou apenas as transferências cujos valores liberados foram iguais ou
superiores a R$ 200 mil, resultando em 2.519 TVs potencialmente utilizáveis; e
- por fim, o quarto filtro considerou somente as transferências cujo fim da execução
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ocorreu em 2013 e 2014, restando uma população de 611. Essa medida teve por objetivo observar uma
limitação do modelo, cujas predições, em tese, são mais confiáveis para convênios encerrados, pois
parte significativa das variáveis são típicas de transferências encerradas ou em vias de encerramento.
Além disso, a providência em tela também buscou evitar o risco de que a fiscalização fosse
inconclusiva quanto a um eventual “fracasso” da transferência por ainda haver prazo para a execução.
e) cumpre ressalvar que, apesar dos filtros, três convênios ainda vigentes foram
inicialmente selecionados (nº 702.222, nº 702.636 e nº 770.695), possivelmente em razão da inserção
da informação da prorrogação no Siconv após a extração dos dados. A transferência nº 770.695 foi
substituída pela de nº 702.073, enquanto as demais foram mantidas;
f) o processo de definição da população está sintetizado no quadro a seguir, o qual
apresenta toda a séria de filtragens aplicada à população original constante no Siconv:
Quadro 2: Síntese da obtenção da base de teste

g) definida a população base para seleção e teste, algumas convenções basilares precisaram
ser estabelecidas, considerando não se tratar de uma auditoria comum, mas de uma etapa de validação
do modelo preditivo. A primeira delas diz respeito à capacidade operacional das equipes de auditoria.
Levando em conta a experiência da equipe de Coordenação, foi es tabelecido que cada Secex Executora
seria responsável pela verificação de, no mínimo, 5 (cinco) transferências voluntárias;
h) por solicitação da equipe desenvolvedora da ferramenta (DGI/Seginf), a fiscalização
deveria abranger não somente as transferências voluntárias cujo resultado previsto pelo modelo era
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fracasso, mas também aquelas apontadas como êxito, no intuito de verificar a acurácia para ambas as
previsões. Convencionou-se que as transferências selecionadas deveriam manter a proporção entre
êxito e fracasso, em conformidade com os percentuais observados na base de teste (das 611
transferências, 46% foram indicadas pelo modelo como êxito e 54% como fracasso);
i) também foi preciso considerar que as predições de êxito ou fracasso do modelo são
acompanhadas de percentual de probabilidade de acerto da predição, que varia entre 50% e 100%.
Desse modo, não seria producente, para fins de teste do modelo, fiscalizar trans ferências com
probabilidades nos limiares de 50%. Assim sendo, foi estabelecido que a seleção de transferências
observaria a probabilidade associada ao resultado previsto de no mínimo 75%;
j) em relação às 611 TVs acima citadas, foi considerada a seguinte ordem de prioridade:
maior probabilidade associada, atingimento dos limites entre os resultados da predição (êxito e
fracasso) entre todas as transferências a fiscalizar e alcance de cinco transferências por Secex. A
Figura 2, a seguir, representa a sequência de regras aplicadas para seleção:
Figura 2: Regras de seleção

k) posteriormente, cada equipe executora recebeu a lista de todas as transferências da
respectiva UF que se enquadravam nos critérios arrolados na Figura 2 acima. As equipes não foram
informadas sobre a proporção entre êxito e fracasso das transferências selecionadas para cada Secex.
Ademais, elas desconheciam a previsão do modelo, a fim de evitar que houvesse um maior ou menor
grau de comprometimento nas verificações conforme o resultado dessa previsão;
l) a partir dessa listagem, cada equipe realizou a seleção definitiva dos convênios que
seriam fiscalizados, a partir da exclusão das transferências cuja fiscalização se mostrou inviável ou
inapropriada para os fins propostos. As transferências excluídas foram substituídas, justificadamente,
pelas demais constantes da lista, observando-se a ordem decrescente de probabilidade associada e
mantendo-se a proporção dos códigos que representavam as previsões de fracasso e êxito;
m) a substituição mostrou-se necessária em razão da grande diversidade de natureza e
complexidade dos objetos das transferências voluntárias, muitos dos quais não eram passíveis de
verificação por meio da metodologia proposta (a exemplo de transferências cujo objeto consistia na
prestação de serviços). Buscou-se, assim, selecionar transferências que apresentassem maior
probabilidade de que as fiscalizações fossem conclusivas quanto à execução ou não dos respectivos
objetos, levando-se em consideração as experiências e limitações das equipes;
n) no exame preliminar para seleção das TVs identificaram-se três casos em que não houve
execução física, tendo os recursos sido integralmente devolvidos ou essa devolução havia sido
requerida pelo órgão concedente. Considerou-se esse tipo de situação relevante para fins de teste do
modelo, pois, embora não tenha havido débito identificado em auditoria, a transferência pode ser
6
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considerada como fracassada sob a perspectiva de que nenhum dos seus objetivos foi alcançado, o que
gerou a obrigação de devolução de todo o valor transferido ao convenente;
o) esses casos foram adicionados ao rol das transferências examinadas dos respectivos
estados (dois em MT e um no ES). Foram acrescentadas duas transferências ao rol da Secex-RS, diante
da maior disponibilidade da sua equipe, e uma transferência para a Secex- ES, a fim de compensar
outros casos de aparente ocorrência de devolução integral, cuja confirmação somente seria obtida pela
fiscalização. Desse modo, examinaram-se no total 51 transferências, sendo a proporção entre as
previsões de êxitos e fracassos de 47% para 53%, conforme exposto na Figura 3, a seguir:
Figura 3: Seleção final

13.

A unidade técnica salientou ainda que:
a) esta FOC é uma das etapas do ciclo da metodologia de mineração de dados CRISP-DM,
consistente na validação do modelo, por meio da seleção de objetos e execução de procedimentos de
auditoria padronizados;
b) a presente análise não permite inferência estatística, uma vez que não foram ado tados
métodos de amostragem probabilística para a seleção dos convênios a serem fiscalizados. Essa
limitação se deve aos seguintes fatores:
- a quantidade de elementos para possibilitar inferências com nível de confiança e margem
de erro usualmente admitidos (95% - 5%) seria superior a duzentas transferências, o que extrapolaria a
capacidade de fiscalização das equipes no prazo estabelecido; e
- ausência de mecanismos para evitar, em caso de amostra aleatória, a seleção de convênios
cuja execução não seria passível de verificação nas auditorias (objetos intangíveis e temporários, a
exemplo de capacitações, eventos e serviços em geral);
c) diante disso, entendeu-se mais apropriado considerar que o resultado das fiscalizações
abrangidas nesta FOC representa um teste de campo inicial para o modelo preditivo, em vez de sua
validação. Caso seja considerada satisfatória a aderência dos resultados das fiscalizações com as
predições do modelo, este terá sido bem-sucedido no primeiro teste, podendo-se cogitar de sua
utilização mais ampla a fim de submetê- lo a novos testes. No caso de discrepância significativa, podese investigar as causas desse insucesso e realizar ajustes no modelo ou nos futuros testes;
d) outra limitação decorre da variedade de ocorrências que podem caracterizar débito
associado à diversidade dos objetos das transferências voluntárias, o que gerou substancial dificuldade
para a padronização de procedimentos e restringiu a profundidade e a extensão dos exames. Nesse
sentido, cabe salientar que a amostra examinada contemplou, por exemplo:
- obras de pavimentação, drenagem, edificação e eletrificação;
- aquisições de equipamentos de informática, veículos e patrulhas mecanizadas; e
- elaboração de projetos de turismo;
7
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e) por esse motivo, as equipes foram orientadas a registrar as limitações e a extensão e
profundidade dos exames realizados para cada transferência nos instrumentos auxiliares “matrizes de
achados para consolidação”, os quais integram os papéis de trabalho das respectivas fiscalizações;
f) o volume de recursos fiscalizados nas auditorias integrantes desta FOC alcançou o
montante de R$ 74.830.111,52 (setenta e quatro milhões, oitocentos e trinta mil, cento e onze reais e
cinquenta e dois centavos), correspondente ao valor global das transferências voluntárias;
g) entre os benefícios estimados desta fiscalização pode-se mencionar, como principal, a
contribuição para o aprimoramento das ferramentas à disposição deste Tribunal para análise de riscos
associados às transferências voluntárias. Adicionalmente, cabe mencionar a identificação de
irregularidades que podem caracterizar prejuízo ao erário, no valor histórico de R$ 2.991.195,87 (dois
milhões, novecentos e noventa e um mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos), o que
ensejou a adoção de providências para obter o respectivo ressarcimento.
II. Resultado da Fiscalização
14.
O quadro abaixo apresenta a descrição sumária dos vinte achados de auditoria
identificados:
Quadro 3: Perfil dos achados

15.

A unidade técnica salientou que:
a) não foram considerados como achados para fins de teste do modelo casos em que o
valor do único débito identificado não superou o limite, estabelecido na IN TCU nº 71/2012, para
instauração de tomada de contas especial (TCE). Foram identificadas treze transferências nessa
situação;
b) 70% das transferências com achado estavam entre aquelas para as quais o modelo previu
fracasso. Ao se considerar a quantidade de achados do grupo de transferências, uma vez que uma
transferência pode conter mais de um achado, a concentração nas TVs com previsão de fracasso é um
pouco maior (80%). O Gráfico 1, adiante, demonstra essa correlação;
8
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Gráfico 1: Correlação entre transferências com achados e quantidade de achados por previsão

c) o resultado sugere a existência de uma correlação entre a incidência de achados e as
previsões de fracasso do modelo.
Essa conexão possivelmente é imputável à variável
“TX_MODALIDADE”, utilizada pelo modelo preditivo, que diz respeito à modalidade de repasse
(convênio, contrato de repasse ou termo de parceria);
d) conforme registrado anteriormente, 70% das transferências nas quais foram
identificados achados de auditoria tinham previsão de fracasso, enquanto para as 30% restantes havia
previsão de êxito pelo modelo. O primeiro grupo consiste em transferências na modalidade convênio,
efetuadas para a esfera estadual (85,71%) ou privada (14,29%). As restantes, com previsão de êxito,
consistem em transferências na modalidade contratos de repasse, concretizadas para a esfera
municipal;
e) das 6 transferências voluntárias em que o fracasso foi caracterizado pela devolução dos
recursos, 4 eram contratos de repasse;
f) foram identificados vinte achados de auditoria em dez das transferências voluntárias
fiscalizadas. Adicionalmente, foram constatadas seis situações em que não houve execução física por
meio da utilização de recursos repassados. Nessa última hipótese, ocorreu a devolução integral dos
recursos ou foi solicitada pelo órgão concedente a restituição desses valores. Por conseguinte, esses
casos foram considerados como fracassos para fins de consolidação. Afinal, o não-alcance de qualquer
objetivo das transferências foi um dos critérios utilizados pelo modelo para classificá-las;
g) a consolidação dos achados foi encaminhada previamente à DGI/Seginf, que elaborou
um documento técnico (peça 43), no qual a referida unidade interpretou os resultados das fiscalizações
sob duas perspectivas, que se diferenciam por considerar ou não as auditorias sem achados nas quais
não houve aplicação de procedimentos para identificar eventual superfaturamento;
h) os exames realizados foram limitados quanto à amplitude e à profundidade, em
decorrência de fatores diversos, tais como, ausência de parâmetros para comparação de preços e
insuficiência de tempo
ou conhecimento
técnico
das equipes para compara r
especificações/quantitativos. É possível, portanto, que parcela da discrepância em relação à previsão
decorra das limitações inerentes às auditorias realizadas, caso o nível de aprofundamento e extensão
dos exames nesta FOC tenha sido inferior à média dos exames efetuados nos casos que serviram para
treinamento do modelo preditivo ou de fiscalizações em geral;
i) embora as limitações da amplitude e da profundidade dos exames tenham sido
registradas pelas equipes nas respectivas matrizes, essa hipótese não pôde ser testada, pois não há
9
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como definir o nível médio de profundidade e extensão dos exames que culminaram nos registros de
desconformidades utilizadas no aprendizado do modelo, especialmente no que concerne aos registros
efetuados pelos próprios órgãos concedentes ou supervisores. Por esse motivo, justificou-se a dupla
perspectiva considerada pela DGI/Seginf;
j) tendo em vista essa dupla perspectiva, um dos principais indicadores verificados pelos
desenvolvedores, a acurácia (previsões corretas/total de previsões), foi aferida em 64,7%,
considerando todos os objetos fiscalizados, ou 81,6%, sopesadas somente as transferências que tenham
sido submetidas a todos os procedimentos previstos na matriz de planejamento desta fiscalização;
k) sob a ótica da sensibilidade, que é a capacidade de identificar as transferências que se
confirmaram como fracassadas (fracassos previstos confirmados/fracassos confirmados), o modelo
previu 80% dos casos, ou 76,5%, considerando ou não a aplicação de procedimentos relativos à
identificação de superfaturamento;
l) por outro lado, sob o aspecto da precisão, que mede a proporção dos fracassos
confirmados dentre os previstos (fracassos confirmados/fracassos previstos), o modelo apresenta um
desempenho significativamente discrepante a depender da perspectiva, se considerando ou não a
aplicação de procedimentos relativos à identificação de superfaturamento – 81,2% (13/16) ou 44,4%
(12/27), respectivamente;
m) finalmente, em razão das limitações acima registradas, sugere-se como um possível
aperfeiçoamento da metodologia de teste do modelo preditivo, o desenvolvimento de modelo s
específicos para determinados tipos de objeto (ex. obras de pavimentação ou aquisições de patrulhas
mecanizadas), proporcionando condições para a realização de fiscalizações mais aprofundadas ou
versando sobre uma maior quantidade de transferências. Desse modo, pode ser reduzida a incerteza em
eventuais testes ou na utilização operacional.
16.
Em relação à validação de variáveis, a unidade técnica destacou que:
a) também com o objetivo de testar o modelo preditivo, houve a validação dos dados
relativos a 21 variáveis utilizadas pelo referido modelo, que foram selecionadas pela DGI/Seginf. A
validação foi efetuada de forma centralizada pela coordenação da FOC, mediante a comparação dos
dados constantes do Siconv, utilizados como insumo para o modelo preditivo, com as informações
existentes na documentação requisitada aos órgãos concedentes. Essa atividade abrangeu as
transferências voluntárias examinadas na presente auditoria, exceto as três nas quais houve a
devolução integral. Assim, a validação contemplou 48 transferências voluntárias;
b) das 21 variáveis, 14 tiveram correspondência superior a 80% entre os registros do
Siconv e a comprovação documental, sendo que essa correspondência atingiu 100% para oito delas,
mostrando-se em princípio confiáveis. Tais resultados estão refletidos no Gráfico 2, a seguir:
Gráfico 2: Quantidades de variáveis e respectiva conclusão sobre a confiabilidade
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c) 5 variáveis tiveram correspondência inferior a 60%, sendo que uma delas apresentou 0%
de correspondência. Por via de consequência, elas foram consideradas pela equipe de fiscalização
como não confiáveis. Tais variáveis estão relacionadas abaixo:
Gráfico 3: Variáveis consideradas não confiáveis

c) a variável “quantidade de aditivos” teve 65% de correspondência e foi considerada
como pouco confiável;
d) ademais, o resultado da análise da variável “data da proposta” foi considerado
inconclusivo, apesar da alta correspondência (83%), diante da dificuldade enfrentada para precisar a
fonte dos dados e do fato de alguns órgãos diligenciados não terem apresentado a informação,
situações em que se adotou o próprio parâmetro do Siconv;
e) a análise conclusiva sobre as variáveis deverá ser realizada pela Seginf/DGI em
momento ulterior, quando da revisão/retroalimentação do modelo preditivo.
III. Potencial utilização do modelo e outros produtos gerados por esta FOC
17.
Vislumbram-se três possíveis utilizações futuras do modelo em tela: planejamento de
auditorias, produção de conhecimento e atuação pontual ou restrita a objetos específicos. Dentre essas
linhas de atuação, o planejamento de auditorias é o que mais depende da compreensão das predições
pelo analista de informação.
18.
Podem ser preditos fracassos, com débito ou sem débito:
a) do ponto de vista das políticas públicas, sem achado que consista em débito,
notoriamente nos casos em que houve a devolução de recursos;
b) do ponto de vista conceitual ou normativo, com achado consistente em débito, ainda que
o objeto tenha sido concretizado com margem residual de superfaturamento; e
c) caracterizado por débito de substancial magnitude.
19.
Diante disso, a unidade técnica salientou que:
a) em uma auditoria de avaliação de programa, pode interessar a constatação de fracassos
caracterizados pela devolução integral de recursos por parte do convenente em decorrência da
inexecução do objeto. Já no caso de auditorias de conformidade, essa espécie de constatação a
princípio não se mostraria relevante, pois não caracterizaria por si só ilegalidade ou dano ao erário;
b) nos casos de análises bottom up (do menor para o maior nível), em que se verificam
objetos críticos (programa, concedente, região, isolados ou combinados), a partir da incidência dos
11

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54944103.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 010.247/2015-7

fracassos previstos pelo modelo, é preciso considerar elementos adicionais de risco, como as próprias
tipologias, para minimizar o esforço de auditoria de transferências voluntárias cuja condição de
fracasso a ser evidenciada pela equipe não atenda aos objetivos ou à relevância perquiridos;
c) já nas análises top down (do maior para o menor nível), realizadas normalmente para
atender demandas associadas a temas sabidamente sensíveis, o problema de auditoria ou a hipótese a
ser testada já estão praticamente postos. Inclusive pode apenas ser exigido dos auditores que
mensurem quantitativamente sua magnitude (orçamento despendido no programa em objetos não
cumpridos etc). Nesse caso, embora ainda úteis, informações adicionais de risco são em parte supridas
pela compreensão dos auditores, antes da análise de dados, acerca do objeto e do problema de
auditoria. Esta última situação difere, portanto, daquela na qual é utilizada a abordagem de risco de
nível crescente (bottom up), em que os auditores passam a estudar o objeto selecio nado após a
mineração dos dados;
d) ademais, subsistem restrições operacionais para confirmar e evidenciar a predição de
fracasso, mesmo no que concerne à seleção de objetos tangíveis. Nesse ponto, cabe destacar que os
desenvolvedores mediram o desempenho do modelo com e sem a realização de exames do
superfaturamento por sobrepreço;
e) nesse contexto, é altamente recomendável que, além de verificar as altas probabilidades
de predições de fracasso, planejem-se procedimentos de auditoria que viabilizem a evidenc iação dos
respectivos débitos;
f) no âmbito da produção de conhecimento, vislumbra-se pertinente a utilização da
abordagem bottom up, com análise de risco complementar, similar à já exposta no planejamento de
auditoria. Importa ressaltar a possível utilidade da predição de êxito para descartar objetos ou, ainda,
para buscar benchmarking na Administração. Afinal, conforme aponta o relatório da Seginf,
diferentemente do fracasso, as limitações de procedimentos não interferiram de forma significativa na
acurácia da predição de êxito (peça 43, p. 22);
g) no que concerne à atuação pontual ou restrita, que frequentemente visa ao saneamento
processual, a predição de uma TV em particular pode auxiliar na to mada de decisão, atentando-se para
a necessidade de levar em conta a probabilidade associada à previsão. Ressalta-se que, na presente
FOC, foram consideradas apenas probabilidades associadas à predição iguais ou superiores a 75%;
h) também se revela útil comparar a predição de uma transferência específica com as
similares para verificar se é um caso que foge aos padrões normais (outlier), em especial se, para
maioria das transferências similares se prediz êxito e, para a TV em análise, prevê-se o fracasso;
i) a fim de testar o modelo preditivo, mostrou-se necessário elaborar matrizes de
planejamento e de achados voltadas para a identificação de débito, considerando que a previsão de
fracasso corresponde à obrigação de devolver recursos em razão de irregularidades verificadas na
execução da transferência voluntária;
j) as matrizes utilizadas na FOC basearam-se nas matrizes-padrão para fiscalização de
transferências voluntárias. Houve a seleção, adaptação e reformulação das questões de auditoria, dos
procedimentos e dos possíveis achados, sempre com foco na identificação de débito e com vistas a
conferir maior objetividade ao trabalho das equipes executoras. Como resultado, as matrizes adotadas
nesta FOC contêm 7 questões de auditoria e 16 possíveis achados, contra 34 questões e 77 possíveis
achados das matrizes-padrão (Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011); e
k) tendo em vista que as referidas matrizes, voltadas para a identificação de irregularidades
que originem débitos, poderão ser úteis em futuras fiscalizações, propõe-se enviá- las para a Secretaria
de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), a quem caberá avaliar a conveniência de
disponibiliza-las para as demais unidades técnicas, com as melhorias e adequações que entender
pertinentes.
20.
No que concerne às tipologias, a unidade técnica frisou que:
a) na execução das fiscalizações contempladas nesta FOC, utilizou-se como ferramenta
auxiliar o Sumário de Tipologias e respectivas planilhas de apoio elaborados pela DGI/Seginf;
12

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 54944103.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

TC 010.247/2015-7

b) uma tipologia é definida como “a descrição em tese de fato ou conduta irregular ou que
configure risco de irregularidade”. Desse modo, o Sumário de Tipologias consiste em um
mapeamento da ocorrência de determinadas tipologias em todas as transferências voluntárias
registradas no Siconv, mediante cruzamentos de dados da base do próprio sistema ou de outros
disponíveis para o TCU, a exemplo do Sisob, RAIS, CPF/CNPJ, entre outros;
c) como exemplo de tipologias constantes do referido sumário, podem ser mencionadas as
seguintes:
- “Convênio derivado de emenda parlamentar tem como convenente ONG que fez doação
para candidato autor da emenda” (Tipologia 14); e
- “Pagamento a fornecedor pessoa física falecido (cruzamento fornecedor Siconv x Sisob)”
(Tipologia 25);
d) no caso específico desta FOC, as transferências selecionadas na amostra não incorreram
em tipologias relevantes para o objetivo das fiscalizações, mas o Sumário de Tipologias foi útil para
descartar algumas situações que, em tese, configurariam débito. Não houve necessidade de a equipe de
auditoria despender um substancial esforço, uma vez que ela apenas verificou a ocorrência ou não da
tipologia na TV examinada. O quadro a seguir apresenta, a título de ilustração, as tipologias checadas
na FOC e que não apresentaram ocorrências para as transferências selecionadas:
Quadro 4: Exemplos de tipologias verificadas na FOC

e) por caracterizar situações que, em tese, configuram irregularidades ou risco de
irregularidades, o Sumário de Tipologias tem potencial para ser uma importante ferramenta no auxílio
ao planejamento e à execução de fiscalizações em transferências voluntárias. A divulgação da referida
ferramenta e sua utilização em fiscalizações poderão contribuir para a evolução e o aperfeiçoamento
do controle. Para que isso ocorra, é necessário que os usuários desse sumário forneçam feedback para
a DGI/Sginf, reportando falhas ou sugerindo o desenvolvimento de novas tipologias;
f) a importância das tipologias pode ser representada pela quantidade de ocorrências
registradas nas transferências constantes do Siconv. Dentre as mais de noventa mil transferências
cadastradas no referido sistema, 19% delas incorrem em pelo menos uma tipologia. O Quadro 5,
abaixo, demonstra quais são as tipologias mais recorrentes nessas transferências:
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Quadro 5: Tipologias mais recorrentes nas transferências voluntárias cadastradas no Siconv

g) diante da importância da ferramenta, caberia propor que fosse avaliada a conveniência
de promovê-la como recurso corporativo para o controle externo. Contudo, iniciativas nesse sentido já
existem, a exemplo da aprovação de trabalho de especialista sênior, aprovado pela Comissão de
Coordenação Geral, mediante a Portaria CCG nº 28, de 30/09/2015, para elaboração de painéis de
controle contendo relatórios de tipologias.
IV. Conclusão
21.

A título de conclusão, a unidade técnica frisou que:
a) a amostra examinada contemplou um total de 51 transferências voluntárias, 27 com
previsão de fracasso e 24 com previsão de êxito. Foram efetivamente auditadas 45 transferências, pois
em 6 casos identificou-se a devolução integral dos recursos ou a requisição do órgão concedente nesse
sentido, fatos ocorridos anteriormente à realização da presente fiscalização;
b) em relação aos resultados obtidos em campo, as fiscalizações identificaram 20 achados
de auditoria em 10 transferências voluntárias. Notou-se a concentração dos achados nas transferências
com previsão de fracasso (70%), sugerindo a existência de uma correlação entre a incidência de
achados e as previsões de fracasso do modelo;
c) o desempenho do modelo preditivo foi avaliado pela DGI/Seginf (peça 43). A referida
unidade considerou apropriado avaliar o resultado das fiscalizações sob duas perspectivas distintas,
que se diferenciam por considerar ou não as auditorias sem achados nas quais não houve a aplicação
de procedimentos para verificar a ocorrência de superfaturamento;
d) como resultado geral, incluindo as TVs com devolução integral, a DGI/Seginf observou
a aderência das previsões do modelo aos resultados obtidos em campo (acurácia) de 81,6%, na
perspectiva em que as transferências voluntárias somente são consideradas exitosas após serem
14
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aplicados a elas procedimentos relativos à verificação de superfaturamento. Na perspectiva em que se
desconsideram tais procedimentos, o modelo apresenta acurácia de 64,7%;
e) a adoção dessa dupla perspectiva foi justificada pelo fato de os exames realizados terem
sido limitados quanto à amplitude e profundidade por fatores diversos, a exemplo da ausência de
parâmetros para comparação de preços e a insuficiência de tempo ou conhecimento técnico das
equipes para comparar especificações e quantitativos;
f) sob a ótica da capacidade de identificar as transferências que vieram a se confirmar
como fracassadas (sensibilidade), o modelo previu 80% dos casos, ou 76,5%, conforme sejam
adotados os cenários referidos anteriormente. A DGI/Seginf constatou, também, elevada taxa de acerto
para previsões relativas ao êxito das transferências, com resultados superiores a 80% em ambas os
cenários;
g) por outro lado, sob o aspecto da precisão, que mede a proporção entre os fracassos
confirmados e os previstos (fracassos confirmados/fracassos previstos), constatou-se um desempenho
significativamente discrepante quando se considera ou não a aplicação de procedimentos relativos à
identificação de superfaturamento - 81,2% ou 44,4%, respectivamente;
h) foram realizados testes de validação dos registros de 21 variáveis utilizadas para a
aprendizagem do modelo. Constatou-se que 14 dessas variáveis apresentaram correspondência
superior a 80% entre os registros do Siconv e a situação real, sendo que essa correspondência atingiu
100% para 8 delas. Essas variáveis foram consideradas confiáveis;
i) 5 variáveis, que tiveram correspondência inferior a 60%, foram consideradas não
confiáveis. Note-se que uma delas apresentou 0% de correspondência; e
j) quanto a novos recursos de trabalho oriundos desta ação, entende-se que as matrizes de
planejamento e achados elaboradas para a presente FOC, voltadas à identificação de débito em
transferências voluntárias, poderão ser úteis em futuras fiscalizações, razão pela qual se propõe enviálas à Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec), recomendando-se a avaliação da
conveniência e utilidade de promover sua divulgação entre o corpo técnico, após a implementação das
melhorias e adequações que aquela unidade entender pertinentes.
22.
Finalmente, a unidade técnica salientou que, em conformidade com o disposto na Norma
de Auditoria do TCU (NAT) nº 159, não há possibilidade de generalizar os resultados obtidos para
todo o conjunto de transferências voluntárias.
V. Proposta de encaminhamento
23.

Com fulcro nessas considerações, a equipe propôs:
a) encaminhar cópia deste relatório, das planilhas de consolidação e validação das
variáveis, das matrizes de achados e da documentação que fundamentou a validação à Diretoria de
Gestão de Informações Estratégicas da Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo
(DGI/Seginf), a fim de que os dados obtidos nesta FOC sejam utilizados como insumo para avaliação e
aperfeiçoamento do modelo preditivo;
b) recomendar à Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec) que avalie
a conveniência e a utilidade de disponibilizar as matrizes de planejamento e de achados utilizadas
neste trabalho para as unidades da Segecex, com as melhorias e adequações que entender pertinentes;
c) dar conhecimento deste relatório e da peça técnica produzida pela DGI/Seginf:
- à Segecex, com proposta de difusão para as unidades técnicas, apresentando a perspectiva
de utilização da metodologia proposta para classificação de transferências voluntárias;
- ao Ministro-Substituto Weder de Oliveira, autor da demanda que ensejou a realização
deste trabalho; e
- às unidades técnicas localizadas no estados de ES, GO, MA, MS, PR, RR, RS e SC,
participantes da presente fiscalização;
d) arquivar o presente processo.
24.
O assessor da Secex (MT) e o titular daquela unidade técnica manifestaram sua
15
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concordância com essa proposta (peças 45 e 46).
É o Relatório.
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VOTO
I. Histórico
Trata-se de relatório de consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada, na
modalidade auditoria de conformidade, cuja realização foi determinada no Acórdão nº 950/2015 –
Plenário.
2.
Esta auditoria foi realizada a fim de testar o modelo preditivo de análise dos riscos
envolvidos nas transferências voluntárias, que foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão de Sistemas
e Informação para o Controle (Seginf).
3.
Com esse objetivo, foram examinadas 51 transferências voluntárias em 9 unidades
federadas, a saber, Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul,
Roraima, Santa Catarina, Paraná e Goiás.
4.
A formulação deste modelo preditivo visou atingir o seguinte objetivo constante do Plano
Estratégico do TCU 2015-2021 “Intensificar a atuação com base em análise de risco”. Aduzo que essa
iniciativa está em sintonia com a linha de ação “Fiscalizar de forma contínua, a partir do tratamento de
dados de bases informacionais, a utilização de recursos públicos, com vistas a detectar e corrigir
tempestivamente possíveis desvios”, prevista no Plano de Controle Externo 2015/2016.
5.
O referido modelo preditivo vem sendo desenvolvido pela Seginf desde 2014, em
atendimento à determinação do Plenário que, na sessão de 4/9/2013, acatou proposta do MinistroSubstituto Weder de Oliveira, no sentido de que a Secretaria-Geral de Controle Externo desenvolvesse
metodologia de mapeamento e classificação de risco na utilização de recursos federais
descentralizados por meio de transferências voluntárias.
6.
Foi prevista a geração dos seguintes produtos:
a) diagnóstico dos tipos de transferências voluntárias, das informações disponíveis e dos
meios necessários para sua obtenção;
b) proposta de metodologia de mapeamento e classificação de risco na utilização de
recursos federais descentralizados por meio de transferências voluntárias;
c) catálogo de tipologias de irregularidade e risco das transferências voluntárias tratadas na
alínea “a”; e
d) base de dados de tipologias.
7.
Os produtos definidos nas alíneas “a”, “c” e “d” do parágrafo anterior são insumos para a
proposta de metodologia de mapeamento e classificação de risco definida na alínea “b”, que é o objeto
principal deste trabalho.
II. Considerações preliminares
8.
Um modelo preditivo é aquele capaz de fazer previsões sobre eventos desconhecidos. Tais
eventos podem estar no passado, no presente ou no futuro, mas não são conhecidos por ocasião da
predição.
9.
As predições são baseadas no reconhecimento de padrões existentes em casos cujo
resultado é conhecido. O modelo aprende com o estudo desses casos, de forma a se capacitar para
prever o deslinde de situações cujo resultado é desconhecido.
10.
No caso vertente, o modelo em referência aprendeu com 9.823 casos de transferências
voluntárias cujos resultados, previamente conhecidos, foram classificados em êxito ou fracasso.
11.
Foram consideradas exitosas as transferências voluntárias cujas prestações de contas foram
aprovadas e cujos objetivos foram alcançados integralmente. Já o fracasso correspondeu à constatação
da existência de débito, independentemente do fundamento da irregularidade (inexecução do objeto,
desvio de finalidade, superfaturamento ou ausência de comprovação da despesa).
1
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12.
A situação de êxito ou fracasso foi analisada a partir dos registros efetuados pelas
instâncias de controle dos órgãos concedentes no Sistema Integrado de Administração Financeira
(Siafi) ou no Sistema de Convênios (Siconv). Visando mitigar o risco de ocorrência de falhas no
controle realizado por essas instâncias, foi estabelecido um critério adicional, consistente em verificar
se a transferência voluntária apresentou alguma indicação de tipologia de irregularidade.
13.
A utilização desse critério adicional foi viabilizada a partir da utilização do Sumário de
Tipologias, que foi elaborado pela Secretaria de Gestão de Sistemas e Informação para o Controle
(Seginf). Uma tipologia é definida como “a descrição em tese de fato ou conduta irregular ou que
configure risco de irregularidade”. Desse modo, o Sumário de Tipologias consiste em um
mapeamento da ocorrência de determinadas tipologias nas transferências voluntárias registradas no
Siconv, mediante o cruzamento dos dados constantes desse sistema ou de outros disponíveis para o
TCU, a exemplo do Sisob, RAIS, CPF/CNPJ.
14.
Como exemplos de tipologias existentes no referido sumário, podem ser mencionadas as
seguintes:
- “Convênio derivado de emenda parlamentar tem como convenente ONG que fez doação
para candidato autor da emenda” (Tipologia 14); e
- “Pagamento a fornecedor pessoa física falecido (cruzamento fornecedor Siconv x Sisob)”
(Tipologia 25).
15.
Saliento que, por relacionar situações que, em tese, configuram irregularidades ou risco de
irregularidades, o Sumário de Tipologias tem potencial para ser uma importante ferramenta no auxílio
ao planejamento e à execução de fiscalizações em transferências voluntárias.
16.
Uma demonstração do potencial dessa ferramenta é a constatação de que, após analisar as
mais de noventa mil transferências cadastradas no Siconv, a Seginf constatou que 19% delas
apresentavam pelo menos uma tipologia.
17.
As tipologias mais frequentes estão registradas no quadro abaixo:
Tipologias mais recorrentes nas transferências voluntárias cadastradas no Siconv

2
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18.
Saliento que, segundo informado ao meu Gabinete, foi aprovada pela Comissão de
Coordenação Geral a realização de painéis versando sobre a utilização desse recurso no âmbito da
Segecex. Assim sendo, considero que deve ser expedida determinação àquela Secretaria Geral no
sentido de acelerar as iniciativas de difundir a utilização dos sumários de tipologias no TCU.
III. Resultados desta FOC
19.
Em decorrência das limitações de tempo e pessoal disponível, foi examinada uma amostra
com 51 transferências voluntárias, 27 com previsão de fracasso e 24 com previsão de êxito. Friso que
essa amostra foi selecionada a partir de um universo de mais de 90.000 transferências cadastradas no
Siconv, sem que tenham sido utilizados critérios rigorosos do ponto de vista estatístico. Como se verá
ao longo deste voto, essa forma de selecionar a amostra impede a generalização das conclusões desta
FOC.
20.
Foram efetivamente auditadas 45 transferências, pois em 6 casos identificou-se a
devolução integral dos recursos ou a requisição do órgão concedente nesse sentido, fatos ocorridos
anteriormente à realização da presente fiscalização.
21.
As fiscalizações identificaram 20 achados de auditoria em 10 transferências voluntárias,
descritos no quadro abaixo. Notou-se a concentração dos achados nas transferências com previsão de
fracasso (70%), sugerindo a existência de uma correlação entre a incidência de achados e as previsões
de fracasso efetuadas pelo modelo.
Perfil dos achados

22.
O desempenho do modelo preditivo foi avaliado pela Seginf, que considerou apropriado
avaliar o resultado das fiscalizações sob duas perspectivas distintas, que se diferenciam por considerar
ou não as auditorias sem achados nas quais não houve a aplicação de procedimentos para verificar a
ocorrência de superfaturamento.
23.
Como resultado geral, incluindo as transferências nas quais houve a devolução integral dos
recursos, a Seginf observou que a aderência das previsões do modelo aos resultados obtidos em campo
(acurácia) atingiu 81,6%, quando as transferências voluntárias somente foram consideradas exitosas
3
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após a verificação de um possível superfaturamento. Quando não houve essa verificação, o modelo
apresentou uma acurácia de 64,7%.
24.
A adoção dessa dupla perspectiva foi justificada pelo fato de os exames realizados terem
sido muito limitados quanto à amplitude e à profundidade por fatores diversos, a exemplo da ausência
de parâmetros para comparação de preços e a insuficiência de tempo ou conhecimento técnico das
equipes para comparar especificações e quantitativos.
25.
No que concerne à capacidade para identificar as transferências que vieram a se confirmar
como fracassadas (sensibilidade), o modelo acertou em 80% ou 76,5% dos casos, dependendo da
verificação ou não de um superfaturamento. A taxa de acerto das previsões do êxito das transferências
também foi elevada (superou 80% em ambos os cenários).
26.
Quanto à precisão do modelo, relacionada com a proporção entre os fracassos confirmados
e os previstos, constatou-se um desempenho significativamente discrepante quando são realizados ou
não os procedimentos relativos à identificação de superfaturamento, 81,2% ou 44,4%,
respectivamente.
27.
A partir desses dados, conclui-se que o modelo apresenta um potencial significativo, porém
ainda necessita aprimoramentos.
28.
Adicionalmente, foram realizados testes de validação dos registros de 21 variáveis
utilizadas para a aprendizagem do modelo. Constatou-se que 14 dessas variáveis apresentaram
correspondência superior a 80% entre os registros do Siconv e a situação real, sendo que essa
correspondência atingiu 100% para 8 delas. Essas variáveis foram consideradas confiáveis.
29.
Por outro lado, 5 variáveis, que tiveram correspondência inferior a 60%, foram
consideradas não confiáveis. Friso que uma delas apresentou 0% de correspondência.
30.
A classificação das variáveis está refletida no gráfico abaixo:
Quantidades de variáveis e respectiva conclusão sobre a confiabilidade
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31.
Com espeque nessas considerações, julgo que o rol de variáveis consideradas no modelo
deve ser revisto, de forma a excluir ou modificar sensivelmente aquelas consideradas não confiáveis,
pouco confiáveis ou incertas.
32.
Aduzo que esta FOC pode prestar uma colaboração importante para o aprimoramento do
controle externo. Nesse sentido, destaco que as matrizes de planejamento e de achados, que foram
elaboradas para a presente fiscalização, por serem voltadas para a identificação de possíveis débitos
em transferências voluntárias, poderão ser úteis em futuras auditorias de conformidade.
33.
Assim sendo, acolho a sugestão formulada pela unidade técnica, no sentido de que tais
matrizes sejam encaminhadas para a Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec),
que deverá promover sua ampla divulgação para o corpo técnico do TCU. Esclareço que aquela
secretaria deverá avaliar a oportunidade de implementar melhorias e adequações que entender
pertinentes previamente a essa divulgação.
34.
Finalmente, friso que, devido às limitações de tempo e pessoal que ensejaram a elaboração
de uma amostra sem a observância de critérios estatísticos, não é possível generalizar os resultados
obtidos por esta FOC para todo o conjunto de transferências voluntárias.
IV. Considerações finais
35.
O presente trabalho representa uma importante iniciativa no sentido de racionalizar o
planejamento das auditorias. Afinal, a existência de um modelo preditivo confiável possibilitará
ganhos de eficiência significativos, uma vez que permitirá o direcionamento seletivo das fiscalizações.
36.
Contudo, em decorrência do caráter reduzido da amostra selecionada e das limitações de
tempo e recursos humanos apontadas pela unidade técnica, não foi possível neste momento validar de
forma científica o modelo sob exame.
37.
Assim sendo, entendo que esta FOC pode ser considerada como o primeiro passo de um
processo, findo o qual será comprovada a confiabilidade do modelo preditivo. Por via de
consequência, julgo que deve ser determinado à Segecex que promova a adequação do modelo aos
achados desta FOC e, em seguida, realize novos testes, os quais devem possuir uma metodologia que
produza resultados mais seguros e, por via de consequência, permita sua generalização.
38.
Não poderia concluir esse voto sem cumprimentar o Ministro Substituto Weder de
Oliveira, que sugeriu a este Plenário o desenvolvimento deste modelo preditivo. Da mesma forma,
cabe ressaltar o empenho da Segecex, em particular da área ligada à inteligência aplicada ao controle,
para desenvolver mecanismos que otimizem o resultado das auditorias.
Diante do acima exposto, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto a este
Colegiado.
TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, em tagDataSessao.

BENJAMIN ZYMLER
Relator
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ACÓRDÃO Nº 539/2016 – TCU – Plenário
1. Processo TC nº 010.247/2015-7.
1.1. Apensos: TC nº 016.703/2015-4, nº 016.924/2015-0, nº 017.035/2015-5, nº 016.413/2015-6, nº
017.446/2015-5, nº 016.942/2015-9 e nº 018.723/2015-2.
2. Grupo I – Classe de Assunto: V – Relatório de Auditoria – Fiscalização de Orientação Centralizada.
3. Interessado: Tribunal de Contas da União.
4. Órgãos: Diversos repassadores de recursos por meio de transferências voluntárias.
5. Relator: Ministro Benjamin Zymler.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidades Técnicas: Secretaria de Gestão da Informação (Seginf) e Secretaria de Controle Externo
em Mato Grosso (coordenadora desta FOC)
8. Advogado constituído nos autos: não há.
9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de consolidação de Fiscalização de
Orientação Centralizada sobre transferências voluntárias, realizada a fim de testar o modelo preditivo
de análise de riscos desenvolvido pela Secretaria de Gestão da Informação (Seginf).
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do
Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:
9.1. determinar à Secretaria Geral de Controle Externo que:
9.1.1. adote as medidas necessárias para difundir a utilização dos sumários de tipologias no
âmbito da Segecex;
9.1.2. promova as ações necessárias para aprimorar o modelo preditivo relativo às
transferências voluntárias, levando em conta, especialmente, os apontamentos resultantes desta
fiscalização;
9.1.3. programe e realize novas fiscalizações com vistas a testar e, quando for possível,
validar o modelo preditivo em tela;
9.2. determinar à Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle Externo (Semec) que:
9.2.1. avalie a necessidade e a oportunidade de implementar melhorias e adequações nas
matrizes de planejamento e de achados utilizados nesta fiscalização;
9.2.2. após a conclusão da providência acima determinada, divulgue as referidas matrizes
para as unidades técnicas vinculadas à Segecex;
9.3. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno
do TCU.
10. Ata n° 7/2016 – Plenário.
11. Data da Sessão: 9/3/2016 – Ordinária.
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na Internet: AC-0539-07/16-P.
13. Especificação do quorum:
13.1. Ministros presentes: Aroldo Cedraz (Presidente), Walton Alencar Rodrigues, Benjamin Zymler
(Relator), Raimundo Carreiro, José Múcio Monteiro e Vital do Rêgo.
13.2. Ministros-Substitutos convocados: Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos Bemquerer Costa.
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13.3. Ministros-Substitutos presentes: André Luís de Carvalho e Weder de Oliveira.
(Assinado Eletronicamente)

(Assinado Eletronicamente)

AROLDO CEDRAZ
Presidente

BENJAMIN ZYMLER
Relator
Fui presente:
(Assinado Eletronicamente)

PAULO SOARES BUGARIN
Procurador-Geral
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