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_______________________________________________ 

Análise Gerencial 
 
Sr. Coordenador-Geral, 
 
Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço n.º 201503389, e 
consoante o estabelecido na Seção III, Capítulo VII da Instrução Normativa SFC n.º 01, 
de 06/04/2001, apresentam-se os resultados dos exames realizados sobre a prestação de 
contas anual da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc. 
 
1. Introdução 
 
Os trabalhos de campo foram realizados no período de 22/04 a 29/05/2015, por meio de 
testes, análises e consolidação de informações coletadas ao longo do exercício sob 
exame e a partir da apresentação do processo de contas pela unidade auditada, em estrita 
observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal. 
 
Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 
 
O Relatório de Auditoria encontra-se dividido em duas partes: Resultados dos 
Trabalhos, que contempla a síntese dos exames e as conclusões obtidas; e Achados de 
Auditoria, que contém o detalhamento das análises realizadas. Consistindo, assim, em 
subsídio ao julgamento das contas apresentadas pela Unidade ao Tribunal de Contas da 
União – TCU. 
 
Registra-se que os Achados de Auditoria apresentados neste relatório foram 
estruturados, preliminarmente, em Programas e Ações Orçamentárias organizados em 
títulos e subtítulos, respectivamente, segundo os assuntos com os quais se relacionam 
diretamente. Posteriormente, apresentam-se as informações e as constatações que não 
estão diretamente relacionadas a Programas/Ações Orçamentários específicos. 
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2. Resultados dos trabalhos 
 
De acordo com o escopo de auditoria firmado por meio da Ata de Reunião realizada em 
10/11/2014, entre a DPPAS/DP/SFC/CGU-PR – Coordenação-Geral de Auditoria da 
Área de Previdência Social e a Secex-Previdência, enfatizou-se a avaliação da Gestão 
de Tecnologia da Informação – TI no âmbito da Previc. 
 
Adicionalmente, e em atendimento ao disposto ao Anexo IV à DN TCU nº 140/2014, 
foram realizadas avaliações dos seguintes aspectos: 
 

• Conformidade das peças do processo de contas; 
• Resultados quantitativos e qualitativos da gestão, em especial os relacionados à 

gestão das atividades finalísticas mais relevantes; 
• Indicadores instituídos para aferir o desempenho da gestão; 
• Gestão de pessoas; 
• Situação das transferências voluntárias; 
• Regularidade dos processos licitatórios; 
• Passivos assumidos sem previsão orçamentária; 
• Gestão do patrimônio imobiliário; 
• Gestão sobre as renúncias tributárias; 
• Controles internos administrativos; 
• Controles internos – demonstrações contábeis e financeiras; 
• Desoneração da folha de pagamento; 
• Condições de acessibilidade do imóvel locado pela Previc; 
• Cumprimento de determinações/recomendações do TCU; 
• Cumprimento de recomendações da CGU-PR; 
• Utilização do Sistema CGU-PAD. 

 
2.1 Avaliação da Conformidade das Peças 

Inicialmente, constatou-se que as peças em referência constavam da base do Sistema 
e-Contas do TCU. 
 
Após o cotejamento das informações constantes do Relatório de Gestão 2014 da 
Autarquia com a DN TCU nº 134/2013 e a Portaria TCU nº 90/2014, que especificaram 
a organização, a forma e os conteúdos obrigatórios no relatório, identificou-se a 
aderência da peça em referência com os normativos supramencionados, inclusive 
quanto ao conteúdo específico exigido na Parte B do Anexo II da decisão normativa em 
epígrafe. 
 
Por fim, constatou-se a adequabilidade do Rol de Responsáveis para o exercício sob 
análise. 
 
2.2 Avaliação dos Resultados Quantitativos e Qualitativos da Gestão 

O orçamento da Previc para 2014 contemplou 13 (treze) Ações de Governo, sendo 3 
(três) vinculadas a Programas Temáticos (2061 – Previdência Social) e 10 (dez) a 
Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (2114 – Programa de Gestão e 
Manutenção do Ministério da Previdência Social e 0089 – Previdência de Inativos e 
Pensionistas da União). 
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Destaca-se que, conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual – LOA nº 
12.952/2014, as referidas ações vinculadas a Programas Temáticos, a saber, 2592 – 
Fiscalização das Entidades de Previdência Complementar, 20GN – Educação 
Previdenciária e Financeira, e 20EI – Funcionamento dos Escritórios Regionais da 
PREVIC visam, respectivamente: fomentar políticas e ações de sustentabilidade dos 
regimes previdenciários, com foco em supervisão, controle e gestão de riscos; promover 
ações de inclusão e permanência no sistema previdenciário, conhecendo o perfil do 
cidadão e fortalecendo a educação previdenciária; e promover a melhoria da qualidade 
dos serviços previdenciários e o reconhecimento automático de direito. 
 
A execução orçamentária do conjunto de ações no exercício atingiu 88% da dotação 
final, conforme a seguinte tabela: 
 
Tabela: Orçamento 2014 (Valores em R$) 

Ação Dotação Final Despesa liquidada % Execução Meta Física Realização Física % Execução 

2592 1.230.070,00 277.961,59 23 118 123 104 

20GN 575.114,00 2.238,10 0,4 100.000 181.538 181 

20EI 687.627,00 535.525,78 78 5 5 100 

00M1 20.000,00 3.141,90 16 6 6 100 

0181 750.000,00 678.927,48 91 - - - 

09HB 2.899.993,00 2.561.375,86 88 - - - 

2000 32.602.302,00 27.723.951,75 85 - - - 

2004 353.144,00 275.016,30 99 203 203 100 

2010 36.000,00 28.419,25 79 25 22 88 

2011 44.000,00 18.255,90 41 29 24 83 

2012 780.000,00 608.358,41 78 168 132 78 

20TP 22.561.559,00 22.561.559,00 100 - - - 

4572 1.655.172,00 860.099,72 52 586 619 106 

Total 64.120.601,00 56.134.831,04 88 - - - 

Fonte: Sistema SIOP; Relatório de Gestão da Previc de 2014; e Ofício nº 
1.300/2015/AUDI/DISUP/PREVIC, de 14/05/2015. 
 
Conforme a tabela anteriormente disposta, observou-se que 2 (duas) das 3 (três) ações 
vinculadas a programas temáticos apresentaram percentual de execução orçamentária 
inferior a 30%, a saber 20GN e 2592. Outras 3 (três) ações, 00M1 – Benefícios 
Assistenciais decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade, 2011 – Auxílio Transporte, e 
4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e 
Requalificação, apresentaram também baixo percentual de execução. Quanto às demais 
ações, verificou-se o atingimento de consideráveis percentuais de execução 
orçamentária. 
 
Quanto às ações 20GN, 2592 e 4572, por ocasião dos trabalhos realizados pela CGU na 
Auditoria Anual de Contas – AAC 2013, cujos resultados e recomendações estão 
consignados no Relatório de Auditoria nº 201408564, foram verificadas inconsistências 
em seu planejamento que impactaram também a execução orçamentária das citadas 
ações em 2014. Tais inconsistências referiram-se à superestimativa dos recursos 
necessários para custear as despesas vinculadas a essas ações. Registre-se que as 
providências visando sanar as impropriedades identificadas já foram tomadas pela 
autarquia (ver Item 2.16). Sobre as demais ações 00M1 e 2011, observou-se que, para a 
primeira ação, a previsão para o auxílio-funeral não ocorreu, ao passo que, com relação 
ao auxílio-transporte, a previsão para 2105 já foi ajustada, dada a execução observada 
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em 2014. 
 
No que diz respeito ao percentual de execução física, da leitura da tabela depreende-se 
que todas as ações tiveram níveis satisfatórios de execução; contudo, cabe registrar que, 

com relação à ação 20GN, que ultrapassou em 81% a meta física planejada utilizando-se 
de menos de 0,5% da dotação orçada, o Relatório de Gestão 2014 trouxe consignado 
que tal situação deveu-se às ações empreendidas no primeiro semestre de 2014, que 
contaram com população total de 181.538 participantes, que por sua vez correspondeu à 
população total informada pela EFPC como público-alvo da ação. Todavia, devido às 
inconsistências identificadas por esta CGU-PR na AAC 2013, quais sejam a ausência de 
ações para inserção de novos participantes no sistema de previdência complementar e a 
desconformidade na mensuração do indicador de desempenho vinculado à ação, 
ocasionado por falha na apuração do número de pessoas que foram informadas pelos 
projetos de educação previdenciária, concluiu-se que a respectiva execução física 
registrada no exercício restou comprometida. 
 
Adicionalmente, e com o intuito de verificar a compatibilidade da natureza das despesas 
com a finalidade da respectiva ação orçamentária, foram analisados os processos 
relativos a indenizações e restituições dos servidores, bem como o de compra de 
notebooks, no âmbito da ação 2000 – Administração da Unidade. Analisaram-se 
também os gastos com o ressarcimento das despesas com manutenção dos Escritórios 
Regionais de Fiscalização – ER, no âmbito da ação 20EI e o processo referente à 
contratação de serviços de capacitação, no âmbito da ação 4572. Das verificações 
realizadas, constatou-se a conformidade das despesas com a finalidade das 
respectivas ações orçamentárias. 
 
Quanto ao desempenho das atividades operacionais mais relevantes desenvolvidas 
pelas áreas finalísticas da Previc, quais sejam, fiscalização das atividades e operações, 
monitoramento das informações contábeis, atuariais e de investimentos e licenciamento 
das EFPC e dos Planos de Benefícios por elas administrados, constatou-se que, de 
maneira geral, foram executadas a contento no exercício em análise. 
 
Todavia, identificaram-se situações relacionadas à elaboração e ao acompanhamento do 
PAF (fiscalização) e ao monitoramento de investimentos das EFPC (monitoramento) 
que representam riscos para o efetivo exercício dessas atividades pela autarquia (ver 
Constatações 1.1.1.1 e 1.1.1.2). 
 
Outra questão que merece destaque sobre o desempenho da Previc refere-se ao Acordo 
de Gestão e Desempenho firmado com o Ministério da Previdência Social – MPS. A 
Lei nº 12.154, de 23/12/2009, determinou que o MPS estabelecerá metas de gestão e de 
desempenho para a Previc, referenciadas ao período mínimo de 1 (um) ano, mediante 
acordo celebrado entre o Ministro de Estado da Previdência Social e a Diretoria 
Colegiada – DICOL, as quais constituir-se-ão no instrumento de acompanhamento da 
atuação administrativa e de avaliação de seu desempenho. 
 
As metas de gestão e de desempenho são acompanhadas e avaliadas por comissão 
integrada por representantes indicados pela Casa Civil da Presidência da República, 
pelo MPS e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, 
designados pelo Ministro de Estado da Previdência Social. A partir do segundo semestre 
de 2013, a mensuração do cumprimento geral das metas estabelecidas passou a ser 
medida pelo Índice Geral de Cumprimento de Metas do Acordo de Gestão e 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

5 

Desempenho, que é a média aritmética do percentual de cumprimento das metas 
estabelecidas para cada indicador passível de aferição.  
 
O resultado obtido para o citado índice, para o exercício de 2014, foi de 92,43%, 
percentual que levou à conclusão da existência de “(...) forte tendência ao cumprimento 
dos objetivos propostos para o ano de 2014”, consignada no Parecer nº 
002/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, de 20/03/2015, o qual apresentou os dados dos 
indicadores de gestão da Previc, acordados com o MPS e utilizados na avaliação da 
gestão e o desempenho da autarquia no exercício. Em que pese o resultado apurado, não 
se pode afirmar que o mesmo foi executado a contento, tendo em vista a necessidade de 
ajustes nos indicadores “Índice de produtividade dos auditores fiscais”, “Número de 
demonstrações contábeis analisadas” e “Índice de Projetos de Educação Previdenciária”, 
constantes do Acordo de Gestão, conforme recomendação feita por esta CGU-PR na 
AAC 2013. 
 
2.3 Avaliação dos Indicadores de Gestão da UJ 

A avaliação realizada contemplou a análise dos resultados apurados em 2014 para os 
indicadores presentes no Acordo de Metas e Desempenho celebrado com o MPS, a qual 
revelou que, dos 15 (quinze) indicadores, 10 (dez) cumpriram a meta estabelecida, 3 
(três) ficaram próximos do atingimento, e 2 (dois) indicadores, “Índice de Julgamento” 
e “Índice de Contestação”, ficaram aquém da meta estabelecida.  
 
Porém, 3 (três) desses indicadores, quais sejam “Índice de produtividade dos auditores 
fiscais”, “Número de demonstrações contábeis analisadas” e “Índice de Projetos de 
Educação Previdenciária” apresentaram inadequações na respectiva apuração, 
identificadas na AAC 2013, cujos efeitos continuam impactando o resultado do citado 
acordo. 
 
Ademais, constatou-se a incapacidade do indicador “Índice de Contestação” de 
representar, com a maior proximidade possível, a situação que a Coordenação-Geral de 
Representação Judicial da Previc – CGRJ pretende medir e de refletir os resultados das 
intervenções efetuadas na gestão da autarquia, cujas providências visando à 
regularização das situações identificadas já foram informadas pela autarquia (ver 
Informação 1.1.2.1). 
 
2.4 Avaliação da Gestão de Pessoas 

Preliminarmente, cabe destacar que o quadro de pessoal da Previc estava assim 
constituído em 2014: 
 
Quadro: Relação de pessoal em 2014 

Tipologias dos Cargos 
Lotação Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 

Exercício Autorizada Efetiva 

 Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 274 241 35 40 
1.1. Membros de poder e agentes políticos 0 0 0 0 
1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4) 274 241 35 40 

 Servidores de carreira vinculada ao órgão 234 97 0 19 
 Servidores de carreira em exercício descentralizado 40 9 3 5 
 Servidores de carreira em exercício provisório 0 0 0 0 
 Servidores requisitados de outros órgãos e esferas 0 135 32 16 
 Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 
 Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 0 25 6 9 
 Total de Servidores (1+2+3) 274 266 41 49 

Fonte: Quadro A.7.1.1.1, Relatório de Gestão 2014. 
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Da leitura do quadro exposto, identificaram-se diferenças entre a lotação autorizada e a 
efetiva no exercício em referência para servidores de carreira vinculada (234 e 97, 
respectivamente), e entre a lotação autorizada e a efetiva para servidores de carreira em 
exercício descentralizado (40 e 9, respectivamente). Levando em consideração ainda a 
diferença computada entre ingressos e egressos para a primeira situação, no caso, 
servidores de carreira vinculada, verificou-se que ocorreram 19 (dezenove) saídas e 
nenhum ingresso, demonstrando a defasagem do quadro funcional. 
 
Em que pese a diferença positiva registada para servidores requisitados de outros órgãos 
(32 ingressos e 16 egressos), observou-se a inadequação de seu quadro funcional, 
pelos fatos reportados no parágrafo anterior, o que representa risco de impactar o 
desempenho da autarquia no exercício de suas atribuições institucionais. Com o 
objetivo de mitigar os problemas que tal descompasso do quadro funcional pode gerar, 
o Ministério da Previdência Social – MPS, por meio do Aviso nº 033/MPS, de 
19/03/2014, solicitou autorização para a realização do segundo concurso público da 
autarquia ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG. Porém, apesar 
de gestões neste sentido, a realização do concurso ainda não foi autorizada. 
 
Referente às faixas etárias dos servidores efetivos, a partir das informações solicitadas, 
chegou-se à seguinte situação: 
 

 
Fonte: Relatório de Gestão Previc 2014 
 
Observa-se que 26% do seu quadro funcional possuem mais de 50 anos. Assim, no que 
concerne ao aspecto etário, a autarquia não apresenta risco de comprometimento na 
execução dos trabalhos no curto prazo. 
 
A qualificação do seu quadro funcional está representada dessa forma: 
 

 
Fonte: Relatório de Gestão Previc 2014 
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Ressalta-se nesse ponto o elevado percentual de servidores com, no mínimo, nível 
superior, alcançando 90% da força de trabalho disponível. 
 
No que se refere à capacitação, verificou-se que a Previc possui plano estruturado e 
formalizado, em conformidade com o Decreto nº 5.707, de 23/02/2006. As ações 
correspondentes totalizaram 15.966,5 horas de treinamento no decorrer do exercício de 
2014. Dentre os temas abordados, destacaram-se assuntos relacionados à: previdência; 
fiscalização; gestão de equipes; auditoria; informática e serviços corporativos; e 
liderança. 
 
No que se refere aos registros no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de 
Admissão e Concessões – SISAC, relacionados às nomeações, aposentadorias, pensões 
e eventuais reformas, observou-se que os referidos atos foram inseridos no sistema. 
 
Quanto ao cumprimento da legislação sobre admissão, remuneração, cessão, 
concessão de aposentadorias, reformas e pensões, verificou-se que, dos 6 (seis) 
servidores requisitados para outros órgãos, 3 (três) ou 50% do total, estão em situação 
irregular, já que possuem cargo em comissão na Previc, sendo 1 (um) DAS 101.2 e 2 
(dois) 101.4, mas não desenvolvem suas atividades na autarquia (ver Constatação 
3.1.1.1); já para as cessões de servidores analisadas, não foram identificadas quaisquer 
anormalidades. Adicionalmente, foram realizadas análises relativas aos demais 
aspectos, por meio das quais não foram identificadas quaisquer outras irregularidades. 
 
Constatou-se também a inexistência de situações de acumulação indevida de cargos. 
Ademais, verificou-se que os controles utilizados pela autarquia baseiam-se em 
declarações dos próprios servidores, nas quais está ressaltada a responsabilidade pelo 
fornecimento de informações incorretas, além da disponibilização de canais para dirimir 
eventuais questionamentos sobre a existência de situações de conflito de interesses, 
dentre as quais a acumulação indevida de cargos. 
 
Além disso, registra-se como boa prática a existência do Guia de Procedimentos 
Administrativos de Recursos Humanos, instrumento de apoio à gestão de RH na 
autarquia. 
 
Ante o exposto, e apesar do desvio de cargos em comissão identificados, pode-se 
afirmar que os controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoal da 
Previc são suficientes. 
 
2.5 Avaliação da Situação das Transferências Voluntárias 

A Previc possui representações regionais nas cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Belo 
Horizonte, Recife e Porto Alegre, conforme previsto no artigo 8º do Decreto nº 
7.075/2010, que aprovou a estrutura regimental da Previc. Os Escritórios Regionais – 
ER – funcionam em imóveis cedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 
com a função de realizar as atividades descentralizadas de fiscalização da autarquia. 
 
A utilização desses imóveis resultou na assinatura de termo de cooperação técnica com 
o INSS, para apoio administrativo aos ER. A cooperação inclui a cessão de espaços 
físicos, além de suporte aos gastos de manutenção com material de expediente, serviços 
de limpeza, conservação e segurança e outros congêneres. 
 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

8 

O referido Termo de Cooperação teve início em 03/10/2011 e atualmente está em 
vigência seu terceiro termo aditivo, que permite o repasse de até R$ 60.000,00 mensais 
da Previc para o INSS. No ano de 2014 foi repassado o valor de R$ 535.525,78, 
referente aos cinco escritórios, por meio de descentralização de recursos orçamentários. 
A finalidade desses gastos está relacionada com os objetivos da ação orçamentária 
20EI – Funcionamento dos Escritórios Regionais. 
 
Cabe registrar que essas despesas são rateadas proporcionalmente ao espaço ocupado 
pelos ER em Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, ao passo que nos ER de São Paulo 
e Rio de Janeiro essas despesas correspondem à totalidade dos gastos com os espaços 
físicos ocupados. 
 
O respectivo processo de prestação de contas encontra-se formalizado e ocorre 
conforme descrito no Memorando Circular Conjunto nº 01/2011/PREVIC-INSS, de 
12/12/2011, que instituiu o fluxo dos processos e dos responsáveis pelos procedimentos 
relativos ao reembolso das despesas decorrentes da utilização dos espaços físicos do 
INSS. 
 
Verificou-se que, de modo geral, tais procedimentos estão sendo seguidos. Há que se 
informar também que, ao final do ano, caso o INSS ainda não tenha enviado todas as 
planilhas de rateio, a Previc, para evitar a perda desses recursos orçamentários, 
descentraliza o valor máximo permitido no Termo de Cooperação e, após aprovação do 
valor correto de repasse, realiza eventual compensação nos meses posteriores. 
 
Além das próprias planilhas de rateio das despesas ocorridas em 2014, foram 
apresentadas pela autarquia as planilhas de controle que permitem o acompanhamento 
dessa prestação de contas, inclusive da situação em que ocorre a descentralização dos 
recursos sem a apresentação, pelo INSS, dessas planilhas de rateio. 
 
Quanto às estruturas de pessoal e tecnológica destinadas à gestão das transferências 
voluntárias, percebeu-se que são suficientes, dada a demanda mínima por recursos em 
face da existência apenas do termo em comento. 
 
Dessa forma, verificou-se que a gestão de transferências voluntárias, em especial os 
controles utilizados, é adequada e suficiente. 
 
2.6 Avaliação da Regularidade dos Processos Licitatórios da UJ 

No exercício de 2014 a Previc realizou as seguintes contratações: 
 
Tabela: Resumo das contratações da Previc em 2014 

Contratações Quantidade Representatividade Valor total 
empenhado (em R$) 

Valor total 
empenhado auditado 

(em R$) 

Percentual 
auditado 

Pregão 16 22,54% 5.151.241,43 2.704.919,44 52,51% 
Dispensa de 
licitação 

15 21,13% 2.423.339,35 616.098,00(1) 25,42% 

Inexigibilidade 
de licitação 

40 56,34% 1.346.337,24 380.510,00 28,26% 

Total 71 100,00% 8.920.918,02 3.701.527,44 41,49% 
Fonte: Portal da Transparência  
Observação 1: A avaliação da regularidade da contratação foi realizada pela Auditoria Interna da Previc. 
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Conforme se observa do quadro exposto, 77,46%1 do quantitativo de ajustes ocorreram 
por meio de contratações diretas, incluindo dispensas e inexigibilidades. Embora 
representativas quantitativamente, essas contratações resultaram em gastos inferiores 
aos observados nas licitações por pregão. 
 
Com base nesse universo, a equipe de auditoria selecionou para análise, a partir de 
critérios de risco, relevância e materialidade, 4 (quatro) processos, sendo 3 (três) 
resultantes de licitações e 1 (um) derivado de inexigibilidade. 
 
O quadro a seguir delimita os processos selecionados para análise: 
 
Quadro: Processos selecionados para análise 

CNPJ Fornecedor Contratação 
Valor total empenhado (em 

R$) 
61.797.924/0007-40 Pregão 680.200,00 
41.587.502/0011-10 Pregão 189.000,00 
41.587.502/0011-10 Pregão 1.835.719,44 
05.025.586/0001-62 Inexigibilidade 380.510,00 

 
Na análise das contratações por pregão, verificou-se a regularidade tanto no processo 
de planejamento da contratação, quanto na seleção do fornecedor e execução contratual. 
 
Com relação à contratação direta, realizada por meio de inexigibilidade, constataram-se 
fragilidades nos procedimento de planejamento da contratação, em especial, a ausência 
de caracterização da inviabilidade da competição (ver Constatação 2.1.1.1). 
 
Registre-se, ainda, a contratação por dispensa de licitação relativa à hospedagem do 
Portal da Previc que foi objeto de verificação da Auditoria Interna da autarquia, a qual 
concluiu que ocorreram falhas no processo de planejamento da contratação e também 
geração de despesas sem cobertura contratual. 
 
Sobre os elementos que deram causa às inadequações constatadas nas citadas 
contratações diretas, é possível destacar, indo de encontro ao ocorrido nas contratações 
consideradas regulares, a não adoção pelos gestores envolvidos, dentre outros, dos 
procedimentos, das orientações e dos mecanismos e instrumentos de controle 
estabelecidos pela própria Previc em seus normativos internos, especificamente, no 
"Manual de Auxílio para a Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico" e no 
"check-list" de verificação da contratação. 
 
Assim, a despeito das situações impróprias identificadas, pode-se afirmar que, de 
maneira geral, os controles internos administrativos instituídos, relacionados à área 
de suprimento de bens e serviços, são suficientes e adequados, garantindo a regularidade 
das contratações feitas no âmbito da Previc quando devidamente utilizados. 
 
2.7 Avaliação da Gestão de Passivos sem Previsão Orçamentária 

A partir das verificações procedidas, não se identificou, durante o exercício de 2014, a 
existência de passivos assumidos sem previsão orçamentária de créditos ou de recursos 
no âmbito da Previc. 
 

                                                 
1 Refere-se ao somatório das representatividades de dispensas e inexigibilidades, ou 21,13% mais 56,34%. 
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2.8 Avaliação da Gestão de Tecnologia da Informação 

Destaca-se, preliminarmente, que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação da 
Previc – PDTI vigente foi elaborado para abarcar o período referente ao biênio 
2013/2014. No entanto, devido a não conclusão o novo planejamento estratégico da 
Previc, e em virtude da mudança na administração da autarquia, ocorrida também no 
exercício em referência, sua vigência foi prorrogada por mais 1 (um) ano, passando a 
englobar o período de 2015. 
 
A prorrogação, realizada após revisão das necessidades e das ações junto às áreas de 
negócio da autarquia, foi conduzida pelo Comitê Executivo de Tecnologia da 
Informação – CEXTI/PREVIC, instituído por meio da Portaria nº 344, de 21/06/2013, 
que tem dentre suas atribuições o estabelecimento de ações relativas a TI e a promoção 
de integração da área de TI com os demais setores, em consonância com o Programa de 
Modernização do Poder Executivo Federal e com o que determina o Acórdão TCU nº 
1.603/2008 – Plenário. 
 
O PDTI prorrogado manteve consonância com o Planejamento Estratégico da 
Previdência Social e da Previc, ainda em vigor, compreendendo as ações de TI 
indispensáveis para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da Autarquia. 
 
Verificou-se que o PDTI vigente foi desenvolvido com base no modelo proposto pelo 
Guia de Elaboração de PDTI do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia 
da Informação – SISP, publicado em 18/05/2012, e nas orientações constantes do 
Acórdão TCU n° 111/2010 – Plenário, quanto à observância das práticas contidas no 
Cobit 4.1, processo PO1 – Planejamento Estratégico de TI. 
 
No contexto da segurança da informação, cita-se a existência do Comitê de Segurança 
da Informação e Comunicações – CSIC/Previc, criado por meio da Portaria n° 178, 
de 11/04/2012, tendo por competência assessorar a Previc na elaboração, 
implementação e manutenção da sua Política de Segurança da Informação – POSIC, 
que foi instituída na autarquia por meio da publicação da Portaria nº 204, de 
18/04/2013, encontrando-se ainda vigente. 
 
Durante os trabalhos da AAC 2013, constataram-se outras boas práticas no tocante à 
governança de TI, suportadas pelos seguintes documentos: Processo de 
Desenvolvimento de Software – PD; Plano de Continuidade de Negócios; Política de 
Controle de Acesso; Procedimentos de Gestão de Incidente e Plano de Gestão de 

Riscos. 
 
No entanto, identificaram-se deficiências na POSIC, que podem comprometer os 
resultados operacionais da Previc, quais sejam a inexistência de Classificação da 
Informação e a ausência de Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes – ETIR, cujas 
respectivas providências visando ao saneamento das situações encontram-se ainda em 
andamento (ver Item 2.16). 
 
Diante do exposto, e dada a satisfatória adequação da governança da área de Tecnologia 
da Informação da Previc, a avaliação realizada concentrou-se na gestão das 
contratações de TI da autarquia no exercício de 2014, a fim de verificar a aderência ao 
disposto na IN SLTI/MPOG nº 04/2010. A análise de 2 (dois) processos selecionados 
revelou a consistência e adequação das contratações à luz do referido normativo.  
ato 
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2.9 Avaliação da Gestão do Patrimônio Imobiliário 

Cabe citar que a Previc não possui imóvel próprio, locando de terceiros o prédio 
utilizado como sua sede em Brasília/DF. Ademais, seus Escritórios Regionais de 
Fiscalização funcionam em espaços físicos cedidos pelo INSS, cujas despesas de 
manutenção são ressarcidas pela Previc por meio de Termo de Cooperação Técnica 
entre ambos, conforme já relatado no Item 2.5. 
 
Verificou-se que esse imóvel locado de terceiros está registrado no SPIUnet, cuja data 
de avaliação ainda se encontra válida, e os valores pagos a título de aluguel, 
contratado no exercício de 2010, seguiram os reajustes contratualmente previstos. 
 
Ademais, constatou-se que os pagamentos encontram-se arquivados e devidamente 
formalizados em processos. 
 
Por último, constatou-se que a estrutura de pessoal e tecnológica utilizada na gestão 
imobiliária é adequada. 
 
2.10 Avaliação da Gestão Sobre as Renúncias Tributárias 

Com base nas análises realizadas, não foram verificadas renúncias tributárias em 
2014 pela Previc. 
 
2.11 Avaliação dos Controles Internos Administrativos 

A verificação do sistema de controles internos instituídos na Previc contemplou a 
avaliação dos componentes de ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos 
de controle, informação/comunicação e monitoramento. 
 
Cabe registrar que, por ocasião dos trabalhos de AAC 2013, observou-se que o 
ambiente de controle encontrava-se, de modo geral, consistente. Nesse sentido, foi 
destacada a estrutura organizacional da autarquia, em especial no que se refere à atuação 
da Diretoria Colegiada na implantação de cultura baseada na busca por resultados, a 
partir da elaboração de planejamento estratégico aderente às metas estabelecidas no 
Acordo de Gestão e de Desempenho, assinado entre a Previc e o MPS, bem como a 
atuação da sua Comissão de Ética, responsável pela disseminação da cultura ética no 
âmbito da autarquia. 
 
Constatou-se também que os componentes de avaliação de risco, procedimentos de 
controle, informação/comunicação e monitoramento apresentaram fragilidades na 
gestão de tecnologia da informação. Tais fragilidades, que foram causas de ocorrências 
de inadequações apontadas naquela auditoria, ainda perduram, já que as providências 
necessárias à mitigação/eliminação dessas situações não foram implementadas. 
 
Ademais, após novas verificações realizadas na Auditoria Anual de Contas 2014, 
identificou-se que a atuação baseada na análise de riscos não ocorre de modo 
institucionalizado na autarquia, haja vista a existência de situações divergentes 
verificadas nas áreas de fiscalização direta, de um lado, e de monitoramento de 
investimentos das EFPC, de outro, onde, no primeiro caso, a atuação, de modo geral, é 
aderente à Supervisão Baseada em Risco – SBR, fato não observado na outra área 
referenciada. 
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Por fim, verificou-se a inadequação da disposição da Auditoria Interna na estrutura 
organizacional da Previc, como também deficiências nos processos de planejamento e 
de execução das suas ações (ver Constatações 1.1.1.3 e 1.1.1.5). 
 
2.12 Avaliação dos Controles Internos - Demonstrações Contábeis 

Cita-se, preliminarmente, que foi verificada a compatibilidade entre a declaração plena 
do contador consignada no item 12.4 do Relatório de Gestão 2014 e as informações 
financeiras e contábeis do SIAFI. De fato, consulta à transação CONCONFCON, em 
25/05/2015, revelou a inexistência de restrições contábeis registradas no SIAFI, em 
conformidade com a citada declaração. 
 
Com relação à existência de estrutura organizacional, responsabilidades, 
atribuições e competências definidas para a área responsável pela elaboração das 
demonstrações contábeis e relatórios financeiros, as atividades relacionadas a 
orçamento, finanças e contabilidade, no âmbito da Previc, estão a cargo da 
Coordenação-Geral de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Diretoria de 
Administração – CGOC, de acordo com o art. 44 do Regimento Interno da Autarquia, 
aprovado por meio da Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010. 
 
Após as análises feitas a partir das manifestações da autarquia, concluiu-se pela 
pertinência e suficiência das justificativas prestadas. A Previc se utiliza dos controles 
proporcionados pelas macrofunções conformidade contábil e conformidade de 
registro de gestão do SIAFI a fim de garantir a consistência de seus demonstrativos 
contábeis e relatórios financeiros. Ademais, constatou-se que a responsabilidade pela 
conformidade contábil e pela conformidade de registro de gestão foram atribuídas a 
servidores distintos. 
 
Ante o exposto, constatou-se que os controles relacionados à elaboração das 
demonstrações contábeis e de relatórios financeiros são adequados. 
 
2.13 Avaliação da Desoneração da Folha de Pagamentos 

A Previc não adotou providências tempestivas relativas à identificação, à revisão dos 
contratos e a eventuais cobranças administrativas de valores pagos a maior nas 
contratações com empresas dos setores da economia beneficiados pela desoneração da 
folha de pagamento, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro das respectivas 
avenças, nos termos dos Acórdãos TCU nºs. 2859/2013 – Plenário e 1212/2014 – 
Plenário (ver Constatação 2.1.2.1). 
 
2.14 Avaliação da Política de Acessibilidade 

Considerando a amplitude de itens relacionados ao assunto, a avaliação realizada 
restringiu-se àqueles considerados minimamente necessários e de maior relevância 
por esta CGU-PR, discriminados a seguir: 
 

• Acesso à edificação; 
• Circulação interna vertical e horizontal; 
• Condições dos elevadores; 
• Existência de banheiros que obedeçam a requisitos mínimos de acessibilidade. 
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A Autarquia encontra-se sediada em imóvel locado de terceiros, no qual foi realizada 
vistoria “in loco”. Verificou-se que, na entrada principal, há estruturas de 
acessibilidade aos portadores de necessidades especiais – PNE, livres de barreiras e 
obstáculos, como rampas de acesso no terceiro subsolo e piso nivelado no térreo do 
imóvel. Quanto à circulação interna vertical, observou-se a existência de escadas que 
obedecem a requisitos mínimos de acessibilidade. A circulação interna horizontal 
demonstrou-se adequada, com amplos corredores de acesso às áreas de uso comum. 
 
Por seu turno, os elevadores possuem espaço adequado e grades internas que facilitam 
a locomoção dentro deles. Além disso, são dotados de aviso sonoro indicando os 
andares acessados. Em 29/05/2015, presenciou-se a locomoção, sem problemas, de PNE 
no interior de um dos elevadores, fato que consubstanciou a adequabilidade das 
condições de acessibilidade identificadas. 
 
Já com relação às portas, verificou-se que possuem largura que possibilitam a 
passagem de pessoas que necessitam de equipamentos para se deslocar, e maçanetas em 
altura adequada ao seu manuseio. 
 
Percebeu-se, ainda, que em cada um dos andares do edifício há banheiro específico, 
amplo e dotado de grades internas de locomoção, como também a devida sinalização de 
vagas de garagem para atender aos PNE. 
 
Destaca-se que, embora a Previc não possua política de acessibilidade formalmente 
estabelecida, e, em se tratando de imóvel locado de terceiros, verificou-se que as 
condições existentes são adequadas para atender às necessidades de acessibilidade das 
pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. 
 
2.15 Avaliação do Cumprimento das Determinações/Recomendações do TCU 

De acordo com levantamento realizado no Portal e-TCU, não foram identificadas 
recomendações e/ou determinações emitidas pelo TCU em 2014 à Previc que façam 
referência expressa ao seu acompanhamento por esta CGU-PR. 
 
2.16 Avaliação do Cumprimento das Recomendações da CGU 

Com relação às rotinas de monitoramento, verificou-se que a Auditoria Interna – 
Audin realiza o acompanhamento das providências adotadas pelas áreas específicas em 
atendimento às recomendações desta CGU-PR por meio de sistema informatizado 
específico – CONDEX. 
 
Ademais, deve-se ressaltar a criação do Comitê de Controle Interno Administrativo – 
CCIA, por meio da Portaria MPS nº 419, de 26/09/2013, no âmbito do MPS e de suas 
entidades vinculadas. 
 
Compete ao citado comitê o acompanhamento do atendimento das determinações do 
TCU e das recomendações da CGU-PR, além de subsidiar a melhoria dos controles 
internos administrativos nos Órgãos e Entidades participantes. 
 
Ainda no contexto da atuação do CCIA, cita-se a existência de indicadores de 
desempenho utilizados no processo de acompanhamento das determinações do TCU e 
das recomendações da CGU-PR, a serem aferidos pelo MPS e respectivas entidades. 
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No que diz respeito ao Plano de Providências Permanente – PPP da Autarquia, 
analisaram-se as informações encaminhadas por meio dos Ofícios nºs 
1087/2015/GABIN/DISUP/PREVIC e 2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 31/03/2015 e 
20/08/2015, respectivamente, quanto às providências adotadas e a adotar visando ao 
atendimento das recomendações constantes do PPP. Registra-se que tais 
recomendações foram oriundas da AAC 2013 realizada na autarquia. 
 
Como resultado da avaliação procedida, verificou-se o atendimento de 6 (seis) das 8 
(oito) recomendações, totalizando 75%, conforme o seguinte quadro: 
 
Quadro: Resumo do atendimento das recomendações contidas no PPP da Previc 

Item Área Número da recomendação Atendimento 

1.1.1.1 
Resultados 
quantitativos e 
qualitativos 

01 Sim 

1.1.1.2 
Resultados 
quantitativos e 
qualitativos 

01 Sim 

1.1.1.4 
Resultados 
quantitativos e 
qualitativos 

01 Sim 

1.1.2.1 
Indicadores de 
desempenho 

01 Sim 

1.1.2.1 
Indicadores de 
desempenho 

02 Sim 

1.1.3.1 

Gestão de 
Tecnologia da 
Informação – 
TI 

01 Não 

1.1.3.1 

Gestão de 
Tecnologia da 
Informação – 
TI 

02 Não 

3.1.1.2 

Gestão de 
licitações e de 
contratos 
administrativos 

01 Sim 

Fonte: Sistema MonitorWeb 
 
Cabe ressaltar, quanto ao considerável percentual de atendimento das recomendações 
desta CGU-PR, o compromisso da autarquia na implementação das respectivas medidas 
saneadoras das situações identificadas. 
 
2.17 Avaliação do CGU/PAD 

Inicialmente, cabe registrar que a implementação da política de uso do CGU-PAD no 
âmbito da autarquia foi regulamentada por meio da Portaria Previc nº 698, de 
15/09/2010. 
 
Quanto à existência de coordenador responsável pelo controle de registro de 
informações no CGU-PAD, a análise do documento “Lista coordenadores-
administradores-2015”, extraído do sistema e com posição de 28/04/2015, revelou o 
cadastro dos seguintes responsáveis pelo sistema na Previc: 
 
Quadro: Lista de coordenadores e administradores – CGU-PAD 

Função Titular na Previc 
Administrador do sistema Corregedor 
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Coordenador Adjunto Corregedor 
Coordenador Adjunto Substituto Auditor 

Fonte: Documento “Lista coordenadores-administradores-2015”, posição de 28/04/2015. 
 
Nos termos do art. 4º da citada portaria, compete ao Coordenador-Adjunto do CGU-
PAD e ao Corregedor a indicação dos servidores da Previc para acesso ao sistema nos 
perfis “Usuário Administrador”, “Usuário Consulta” e “Usuário Cadastrador”, 
respectivamente. 
 
No que diz respeito à estrutura de pessoal e tecnológica, a baixa demanda por 
processos disciplinares no âmbito da Previc não exige estrutura mais robusta para a sua 
Corregedoria. 
 
De fato, constatou-se que as condições são suficientes para propiciar a devida utilização 
do sistema pela Autarquia, tanto em termos de pessoal quanto de recursos materiais. A 
unidade de correição conta atualmente em sua estrutura com apenas o Corregedor-Chefe 
e uma servidora terceirizada que exerce as atividades de apoio administrativo de forma 
compartilhada entre as unidades de Ouvidoria, Auditoria e da própria Corregedoria. 
Com relação à estrutura tecnológica, o acesso ao sistema via “web” exigindo apenas 
navegador para internet, aplicativo Adobe Reader instalado e “Javascript” habilitado, 
não demanda maiores recursos para o uso do sistema e as eventuais necessidades de 
atendimento a questões relacionadas se dão diretamente com responsáveis pela 
manutenção do sistema na CGU-PR. 
 
Em 2014, foram apresentadas à Corregedoria 6 (seis) representações/denúncias que 
resultaram em 3 (três) arquivamentos, ainda em sede de juízo de admissibilidade por 
perda de objeto. Ademais, foram instaladas 2 (duas) comissões de sindicância 
investigativa, tendo como resultados a recomendação de instalação de Processo 
Administrativo Disciplinar – PAD, sendo 1 (um) instalado no âmbito da Previc e o 
outro encaminhado ao Ministério da Previdência Social – MPS, para instauração do 
respectivo processo no âmbito do próprio MPS, conforme o Regimento Interno da 
Previc. 
 
Observou-se que todos os procedimentos disciplinares instaurados pela autarquia foram 
cadastrados no sistema CGU-PAD. 
 
Ante o exposto, conclui-se que o referido sistema está sendo utilizado de forma 
adequada pela Previc. 
 
3. Conclusão 
 
Como resultado dos exames e análises relativos aos atos de gestão praticados pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar no exercício de 2014, 
verificou-se que a autarquia cumpriu, de modo geral, suas atribuições institucionais. 
Cabe citar também a adoção de providências visando à revisão do Acordo de Metas e 
Desempenho celebrado com o Ministério da Previdência Social, motivadas pelo 
reconhecimento do exaurimento da efetividade dos indicadores utilizados e pela 
implantação do Programa de Supervisão da Previc – PSP, cujo objetivo é de superar as 
limitações identificadas no modelo de supervisão adotado pela autarquia, com ênfase na 
capacidade de reparação de potenciais perdas dos participantes do regime de 
previdência complementar fechada, agindo de modo profilático e preditivo. 
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Contudo, foram identificadas situações que podem comprometer a atuação da Previc 
pelo risco que representam no contexto das respectivas atividades. Assim, na análise da 
execução das Ações de Governo afetas aos Programas de Gestão, Manutenção e 
Serviços ao Estado, observaram-se as seguintes situações: 
 
– Contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a comprovação da 
inviabilidade do devido processo licitatório; 
– Não revisão dos contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de 
pagamento; 
– Existência de desvio de cargos em comissão na autarquia; 
– Inadequação da disposição da Auditoria Interna na estrutura organizacional da Previc; 
– Deficiências nos processos de planejamento e de execução das ações da Auditoria 
Interna. 
 
Ademais, no tocante às Ações relacionadas ao Programa Temático 2061, constataram-se 
as seguintes fragilidades/deficiências: 
 
– Existência de riscos no efetivo desempenho de atividades de fiscalização das 
atividades e operações das EFPC; 
– Fragilidades no monitoramento dos investimentos dos planos de benefícios 
administrados pelas EFPC. 
 
Tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submete-se o 
presente relatório à consideração superior, de modo a possibilitar a emissão do 
competente Certificado de Auditoria. 
 

 
Brasília/DF, 27 de agosto de 2015. 
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_______________________________________________ 

Achados da Auditoria - nº 201503389 
 
1 GESTÃO OPERACIONAL                            

1.1 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS                       

1.1.1 EFETIVIDADE DOS RESULTADOS OPERACIONAIS        

1.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Existência de riscos no efetivo desempenho de atividades de fiscalização das 
atividades e operações das EFPC. 
 
Fato 

 
Com o fito de se avaliar o desempenho das mais relevantes atribuições institucionais a 
cargo da Diretoria de Fiscalização – DIFIS, procurou-se responder as seguintes questões 
de auditoria: 
 
1. Os procedimentos operacionais da fiscalização direta estão formalizados em 

manuais ou instrumentos semelhantes? 
2. Foram utilizados critérios objetivos na elaboração do Programa Anual de 

Fiscalização – PAF para 2014? 
3. A seleção de EFPC e/ou de Planos de Benefícios– PB fiscalizados em 2014 

obedeceu à classificação obtida pelas EFPC e/ou PB a partir da utilização dos 
critérios de elaboração do PAF? Em caso negativo, houve justificativa para a 
seleção dessas EFPC e PB? 

4. Os assuntos relacionados aos critérios de elaboração do PAF para 2014 balizaram o 
escopo das respectivas ações fiscais nas EFPC e/ou PB selecionados? 

5. A Coordenação-Geral de Planejamento e Ação Fiscal – CGPA monitorou 
tempestivamente a execução do PAF para 2014 por meio de relatórios ou 
mecanismos semelhantes? 

6. A Coordenação-Geral de Regimes Especiais – CGRE monitorou tempestivamente, 
por meio de relatórios ou mecanismos semelhantes, a situação em 2014 das EFPC 
e/ou PB com regime especial instaurado? 

7. As análises técnicas produzidas pela CGRE em 2014 subsidiaram a instauração de 
regime especial em EFPC ou em PB por elas administrados? 

8. A Coordenação-Geral de Controle de Processos – CGCP realizou a contento, em 
2014 o acompanhamento de processos instaurados no âmbito da DIFIS, em especial 
os referentes a denúncias e representações de autoridades e de órgãos do poder 
público? 

 
Preliminarmente, com o intuito de avaliar o nível de formalização das atribuições, dos 
principais fluxos de processos e de procedimentos operacionais da DIFIS, procedeu-
se a análise da documentação relativa ao controle de processos e à fiscalização direta 
levada a efeito pela diretoria. 
 
A partir dessa análise, verificou-se que as competências das respectivas áreas estão 
definidas em regimento interno, devidamente formalizado, e os fluxos dos principais 
processos encontram-se minimamente mapeados. Quanto a manuais de procedimentos 
operacionais, destaca-se a existência de procedimentos orientadores utilizados pela 
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fiscalização direta abordando os mais diversos assuntos, desde a avaliação de controles 
internos até investimentos das EFPC. 
 
Elaboração, execução e acompanhamento do PAF 2014 
 
A competência para elaboração, revisão, acompanhamento e coordenação da execução 
do Programa Anual de Fiscalização – PAF é da Coordenação-Geral de Planejamento e 
Ação Fiscal – CGPA, com relação às três primeiras atribuições, e da Coordenação-Geral 
de Fiscalização Direta – CGFD, com relação à última atribuição, conforme os arts. 68 e 
72 do Regimento Interno da autarquia: 
 
“Art. 68. À Coordenação-Geral de Planejamento e Ação Fiscal compete:  
I - elaborar e revisar o programa anual de fiscalização, ouvidas as demais Diretorias, e 
submetê-lo à apreciação superior;  
II - acompanhar e avaliar a aplicação do programa anual de fiscalização; (...) 
 
Art. 72. À Coordenação-Geral de Fiscalização Direta compete:  
I - supervisionar, orientar e controlar os trabalhos das Coordenações sob sua 
subordinação;  
II - dirigir, coordenar e controlar a execução do programa anual de fiscalização;  
III - orientar, acompanhar e controlar a execução dos procedimentos de fiscalização 
das atividades e operações dos planos de benefícios operados pelas entidades fechadas 
de previdência complementar, objetivando à verificação do cumprimento da legislação 
aplicável; (...)” (grifos nossos). 
 
Os critérios para a elaboração e definição do PAF encontram-se disciplinados pela 
Portaria Previc nº 605, de 19/10/2011. Em síntese, devem ser levados em consideração 
os conceitos da Supervisão Baseada em Risco – SBR na elaboração e definição do PAF. 
O programa de fiscalização em tela compreende o processo de planejamento da ação 
fiscal que relaciona os planos de benefícios e as EFPC selecionados para serem objeto 
de fiscalizações, segundo critérios previamente definidos, bem como as demais 
atividades relacionadas à Supervisão Contínua – SC e resolução de processos 
envolvendo denúncias, reclamações, informações e subsídios fiscais. A seleção no PAF 
das EFPC e dos planos de benefícios por elas administrados é proporcional, e considera 
4 (quatro) critérios: 
 

• A matriz de risco, que aponta os fatores de risco a que o plano de benefícios está 
submetido; 

• As indicações, que representam as demandas que exigem atuação prioritária, 
como representações, denúncias, indicação dos Escritórios Regionais e outras 
Diretorias, bem como manifestações de outros órgãos tais como, o Ministério 
Público, o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários; 

• O processo de escolha aleatória, critério utilizado de forma a abarcar todo o 
sistema, ou seja, prever ações fiscais nas EFPC que não constavam da Matriz de 
Risco e nem das indicações; 

• A visita fiscal, que são visitas realizadas nas EFPC recentemente aprovadas e 
com início de funcionamento no ano anterior ou vigente ao da elaboração do 
PAF, visando orientar e verificar a adequação da governança e controles da 
EFPC, de forma que a PREVIC atue de forma proativa. 

 
Cita-se também a Portaria DIFIS/PREVIC nº 02, de 15/06/2012, que disciplinou as 
ações fiscais nas EFPC e nos planos de benefícios por ela administrados, que traz em 
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seus dispositivos determinações adicionais relacionadas às fiscalizações levadas a efeito 
pela autarquia. Dessa forma, as ações fiscais são realizadas mediante Ação Fiscal Direta 
– AFD, Ação Fiscal Específica – AFE e Supervisão Contínua – SC. Nos termos dos 
arts. 4º, 6º e 7º da citada portaria, as modalidades de ação fiscal estão conceituadas 
como se segue: 
 
“Art. 4º Compreende-se por Ação Fiscal Direta os procedimentos de fiscalização 
presenciais e programados para serem executados pelos AFRFB, voltados para a 
fiscalização das EFPC e de seus planos de benefícios, conforme diretrizes do PAF. (...) 
 
Art. 6º Compreende-se por Ação Fiscal Específica a ação fiscal destinada a verificação 
de situações pontuais, de interesse interno de quaisquer das Diretorias da PREVIC, que 
configurem ou não irregularidades, de acordo com as indicações definidas no PAF ou 
destinadas à verificação de relevante demanda posterior. (...) 
 
Art. 7º Compreende-se por Supervisão Contínua: 
I – o acompanhamento dos desdobramentos das AFD; 
II – o acompanhamento dos desdobramentos das AFE; e 
III – a apuração de denúncias, representações, acompanhamento de subsídios fiscais, 
informações fiscais ou quaisquer outros expedientes encaminhados pela CGFD, pela 
Coordenação dos Escritórios Regionais, ou pela CFDF. (...)”. 
 
Todas as informações que fundamentaram o PAF 2014 encontram-se consubstanciadas 
no Parecer nº 06/2013/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 29/11/2013. Esse documento serviu 
de base para a aprovação do referido programa pela Diretoria Colegiada – DICOL da 
PREVIC, em sua 184ª reunião ordinária, realizada no dia 10/12/2013. 
 
Já a revisão do PAF 2014, nos termos do inciso I, art. 17, da Portaria PREVIC nº 605, 
de 19/10/2011, materializou-se por meio do Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, 
de 27/08/2014. Os seguintes quadros sintetizam as informações decorrentes da revisão, 
que resultou na versão definitiva para os trabalhos desenvolvidos no exercício: 
 
Tabela: Revisão DUT X Quantitativo de AFRFB – PAF 2014 

Dias Úteis Trabalhados – DUT disponíveis para o exercício de 2014 212 
Auditores-Fiscais disponíveis nos Escritórios Regionais para os 
procedimentos de fiscalização 

53,75 

DUT totais disponíveis para os procedimentos de fiscalização (212 * 
53,75) 

11.395 

Fonte: Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014. 
 
Tabela: Redistribuição Atividades Fiscalização – PAF 

Supervisão Contínua 3.059 26,85% 
Demandas Futuras 447 3,92% 
Ações Fiscais  7.889 69,23% 
Total DUT 11.395 100,00% 

Fonte: Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014. 
 
Ou seja, houve readequação das diretrizes do PAF 2014 inicialmente aprovado, a partir 
da diminuição de DUT, de 213 para 212 dias, e do quantitativo de AFRFB disponível 
para a continuação dos trabalhos inicialmente planejados. Além disso, após a análise das 
solicitações enviadas pelos Coordenadores Regionais, e considerando ainda aspectos 
correlacionados a movimentação e desligamento de AFRFB diretamente responsáveis 
por procedimentos de fiscalização externa, foi proposto redesenho das ações fiscais 
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programadas para 2014. A nova configuração ajustada encontra-se detalhada nas 
seguintes tabelas: 
 
Tabela: Distribuição das ações fiscais presenciais por critérios de escolha – PAF 2014 revisado 

Critério de escolha 
Quantidade de 

planos 
Quantidade de 

DUT 
% DUT 

Matriz de risco 59 4.720 59,83 
Indicação 51 2.559 32,44 
Escolha aleatória 9 450 5,70 
Visita fiscal 4 160 2,03 
Total 123 7.889 100,00 

Fonte: Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014 
 
Tabela: Distribuição das ações fiscais presenciais por Escritório de Fiscalização – PAF 2014 revisado 

Critérios CFDF 
ESM

G 
ESPE ESRJ ESRS ESSP 

TOTA
L 

% 
Partic. 
Total 
AFs 

AFD 

Matriz de Risco – BD 7 5 4 7 3 7 33 26,83 

Matriz de Risco – CD/CV 4 3 - 11 5 3 26 21,14 

Visita fiscal 1 - - 1 - 2 4 3,25 

AFD indicação - - 2 3 4 0 9 7,32 

Escolha aleatória - -   4 1 4 9 7,32 

Total AFD 12 8 6 26 13 16 81 65,85 

Indicação AFE 5 5 3 12 9 8 42 34,15 

Total AFE 5 5 3 12 9 8 42 34,15 
Total Ações Fiscais (AFD + 
AFE) 17 13 9 38 22 24 123 100,00 

Fonte: Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014 
 
Conforme se observa nas tabelas expostas, 47,97% das ações fiscais planejadas para o 
exercício foram selecionadas adotando-se como critério a utilização de matriz de risco, 
34,15% resultaram de indicação para Ação Fiscal Específica, e 17,88% foram 
selecionadas considerando-se visita fiscal, indicação para Ação Fiscal Direta ou escolha 
aleatória. 
 
Assim, evidencia-se que 48,78% das fiscalizações realizadas não estão suportadas por 
critérios baseados em considerações objetivas de riscos, no caso das indicações e da 
escolha aleatória. 
 
Cumpre registrar que o citado Parecer 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014, 
que tratou da revisão do programa de fiscalização, trouxe apenas considerações sobre as 
ações fiscais presenciais, inexistindo manifestação sobre eventuais inclusões e/ou 
exclusões de processos em Supervisão Contínua. 
 
Com relação à execução do PAF, verificou-se que foi alcançada em sua plenitude, nos 
termos do planejamento traçado, com relação às 123 (cento e vinte e três) ações fiscais, 
tendo sido produzidos os respectivos relatórios de fiscalização. 
 
O acompanhamento e a avaliação da execução do programa de fiscalização foram 
realizados pela CGPA, em atendimento ao art. 18 da Portaria Previc nº 605, de 
19/10/2011, que determinou a elaboração e consequente apresentação, pelo Diretor de 
Fiscalização à Diretoria-Colegiada da Previc, de relatórios trimestrais, com conjunto 
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mínimo de informações, dentre as quais a quantidade e a relação de planos de benefícios 
já fiscalizados, autos de infração lavrados, recomendações emitidas e procedimentos 
determinados. 
 
Da análise realizada nos processos de elaboração, acompanhamento e execução do PAF 
2014, identificaram-se as seguintes situações que podem impactar a atuação da DIFIS 
na condução das atividades de fiscalização realizadas nas EFPC e nos planos de 
benefícios por elas administrados: 
 

a. Utilização dos critérios de indicação e de escolha aleatória para seleção de 
planos de benefícios para ações fiscais presenciais no PAF 2014, não alinhados à 
Supervisão Baseada em Risco – SBR, representando 48,78% do total de planos 
selecionados; 

 
b. Seleção, pela utilização do critério da matriz de risco, de planos de benefícios no 

PAF 2014 com menor risco (piores ranqueados) em detrimento de planos de 
benefícios com maior risco (melhores ranqueados), sem a existência de 
justificativa para a substituição na documentação encaminhada pela DIFIS, 
conforme os seguintes quadros: 

 
Quadro: ERPE – Planos BD 

CNPB 
Classificação 

Nacional (Matriz 
de Risco) 

Classificação 
Regional (Matriz 

de Risco) 
PAF 2014 Inicial 

19.800.020-29 18 1 Selecionado 
19.810.002-83 23 2 Não Selecionado 
19.870.003-74 24 3 Não Selecionado 
19.880.024-19 26 4 Não Selecionado 
19.670.001-74 38 5 Selecionado 
19.850.004-74 39 6 Não Selecionado 
19.870.004-47 46 7 Não Selecionado 
19.800.024-11 55 8 Não Selecionado 
19.860.001-92 84 9 Selecionado 
19.850.014-38 96 10 Selecionado 

 
Quadro: ERMG – Planos BD 

CNPB 
Classificação 

Nacional (Matriz 
de Risco) 

Classificação 
Regional (Matriz 

de Risco) 
PAF 2014 Inicial 

19.750.002-18 8 1 Selecionado 
19.790.034-83 12 2 Não Selecionado 
19.790.035-56 15 3 Selecionado 
19.970.028-92 16 4 Selecionado 
19.820.028-83 19 5 Selecionado 
19.930.020-65 45 6 Não Selecionado 
19.940.015-18 49 7 Selecionado 

 
Quadro: ERSP – Planos BD 

CNPB 
Classificação 

Nacional (Matriz 
de Risco) 

Classificação 
Regional (Matriz 

de Risco) 
PAF 2014 Inicial 

20.060.075-56 2 1 Selecionado 
19.900.014-83 3 2 Selecionado 
19.820.022-47 6 3 Selecionado 
19.780.001-38 7 4 Selecionado 
19.940.006-19 9 5 Selecionado 
19.930.001-19 17 6 Não Selecionado 
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19.790.027-38 20 7 Selecionado 
19.820.023-11 32 8 Selecionado 

 
Quadro: ERSP – Planos CD/CV 

CNPB 
Classificação 

Nacional (Matriz 
de Risco) 

Classificação 
Regional (Matriz 

de Risco) 
PAF 2014 Inicial 

19.790.032-38 2 1 Selecionado 
19.980.076-18 19 2 Selecionado 
19.840.011-83 27 3 Selecionado 
19.960.047-19 29 4 Não Selecionado 
19.930.001-19 Não Consta Não Consta Selecionado 

 
c. Escopo definido para as ações fiscais presenciais nos planos de benefícios que 

compuseram o PAF 2014, sem a observância dos fatores de risco que 
determinaram a seleção desses planos de benefícios pelo critério da matriz de 
risco. Dessa forma, avaliação realizada apenas com o Indicador de Risco de 
Liquidez, que apresentava maior peso relativamente a outros indicadores, 
revelou que planos com menor Indicador de Risco de Liquidez e o respectivo 
Grau de Exposição dos planos de benefícios por Fator de Risco – GEP_FR (O 
objetivo do GEP_FR é facilitar a visualização do escore de risco que 
determinado plano, em relação a esse fator de risco, ocupa em relação aos 
demais com ele comparado), constantes das planilhas relativas às matrizes de 
risco utilizadas na elaboração do PAF 2014 para os planos BD e CD/CV, 
tiveram o risco de liquidez inserido nesse escopo da fiscalização, em detrimento 
de planos com maior índice e GEP_FR, conforme os seguintes quadros: 

 
CNPB Escritório Regional de 

Fiscalização 
Indicador Risco de 

Liquidez 
GEP_FR Risco de 

Liquidez Escopo da fiscalização 

1980002029 ERPE 0,077614769339561 1,29211269515851 

Equilíbrio Técnico, 
Premissas Atuariais, 
Risco de Liquidez, 
Controles Internos - 
Investimentos, Conselho 
Fiscal 

1967000174 ERPE 0,873825848102569 14,547250237275 

Premissas Atuariais, 
Equilíbrio Técnico, Risco 
de Liquidez, COAF - 
Instrução SPC nº 
26/2008, Conselho Fiscal 

1986000192 ERPE 1,03388488292694 17,2118759603328 
Dívidas e Provisões 
Matemáticas a Constituir, 
Conselho Fiscal 

 

CNPB Escritório Regional de 
Fiscalização 

Indicador Risco de 
Liquidez 

GEP_FR Risco de 
Liquidez Escopo da fiscalização 

1979002118 ERRJ 0,151723206043243 2,52585277707833 

Controles Internos - 
Investimentos, Controles 
Internos - Previdência e 
Atuária, Risco de 
Liquidez, Controles 
Internos - Governança 

1979000247 ERRJ 0,325604230165482 5,42058377515123 

Plano de Custeio, 
Controles Internos - 
Investimentos, Risco de 
Liquidez, Controles 
Internos - Previdência e 
Atuária, Risco de 
Contraparte / Crédito, 
Desenquadramentos, 
Equilíbrio Técnico, 
Dívidas e Provisões 
Matemáticas a Constituir, 
Operações Financeiras 

1997000318 ERRJ 6,00681114196777 100 
Controles Internos - 
Investimentos, Controles 
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Internos - Previdência e 
Atuária, Controles 
Internos - Governança, 
Conselho Fiscal 

 

CNPB Escritório Regional de 
Fiscalização 

Indicador Risco de 
Liquidez 

GEP_FR Risco de 
Liquidez Escopo da fiscalização 

1988000483 ERRS 0,028972156345844 1,18137273273284 

Controles Internos - 
Investimentos, Risco de 
Contraparte / Crédito, 
Risco de Mercado, Risco 
de Liquidez, 
Desenquadramentos, 
Operações Financeiras 

1996005138 ERRS 0,195905923843384 7,98828757675839 

Plano de Custeio, 
Equilíbrio Técnico, 
Premissas Atuariais, 
Desenquadramentos 

1979002665 ERRS 0,543829202651977 22,1752562566521 

Controles Internos - 
Previdência e Atuária, 
Conselho Fiscal, 
Desenquadramentos 

 

CNPB Escritório Regional de 
Fiscalização 

Indicador Risco de 
Liquidez 

GEP_FR Risco de 
Liquidez Escopo da fiscalização 

1979002738 ERSP 0,273468673229218 4,55264310406856 

Controles Internos - 
Governança, Controles 
Internos - Previdência e 
Atuária, Equilíbrio 
Técnico, Plano de 
Custeio, Controles 
Internos - Investimentos, 
Risco de Liquidez, 
Desenquadramentos, 
Conselho Fiscal 

1982002247 ERSP 0,356284290552139 5,93133831131944 

Controles Internos - 
Governança, Controles 
Internos - Previdência e 
Atuária, Equilíbrio 
Técnico, Controles 
Internos - Investimentos, 
Risco de Liquidez, 
Desenquadramentos, 
Conselho Fiscal 

1978000138 ERSP 0,636311054229736 10,5931589855393 

Controles Internos - 
Previdência e Atuária, 
Controles Internos - 
Investimentos, Premissas 
Atuariais, Equilíbrio 
Técnico, Plano de 
Custeio, 
Desenquadramentos, 
Conselho Fiscal 

 
d. Deficiências no monitoramento dos processos sob Supervisão Contínua, 

evidenciadas nas planilhas eletrônicas utilizadas para essa finalidade e nos 
relatórios trimestrais de avaliação da execução do programa de fiscalização, 
quais sejam: 

 
• Inexistência de identificador, nas planilhas, dos processos sob Supervisão 

Contínua considerados no PAF como prioritários para análise (tais processos 
representaram 3.046 DUT, ou 26% do total estimado para o exercício de 
2013, e 3.235 DUT, ou 26,85% do total estimado para 2014, antes da revisão 
do PAF); 

• Inexistência de identificador, nas planilhas, dos processos oriundos de 
Demandas Futuras (tais processos representaram 795 DUT, ou 7% do total 
estimado para o exercício de 2013, e 905,28 DUT, ou 7,51% do total 
estimado para 2014, antes da revisão do PAF); 
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• Ausência, nas planilhas, do DUT estimado no PAF para controle do tempo 
gasto com a análise desses processos de Supervisão Contínua e Demandas 
Futuras; 

 
• Divergência de informações entre o Parecer nº 

06/2013/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 29/11/2013, que tratou da versão 
aprovada do PAF 2014, e o Parecer nº 01/2015/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 
08/01/2015, contendo os resultados da execução do último trimestre do PAF 
2014, já que o primeiro trouxe em seu anexo I relação de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) processos prioritariamente selecionados para Supervisão 
Contínua, ao passo que o segundo consignou a seleção de apenas 336 
(trezentos e trinta e seis) expedientes para Supervisão Contínua pelos 
Coordenadores Regionais para serem prioritariamente analisados e 
concluídos em 2014; 

 
• Inconsistência das informações contidas no citado Parecer nº 

01/2015/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 08/01/2015, o qual informou a 
incorporação de 68 (sessenta e oito) processos em Supervisão Contínua 
decorrentes de PAF anteriores ao PAF 2014. Contudo, a análise do PAF 
2013 revelou que, dos 365 (trezentos e sessenta e cinco) processos 
inicialmente selecionados pelos Escritórios Regionais no PAF 2014, 145 
(cento e quarenta e cinco) desses processos remanesceram do PAF 2013 e 
não apenas os 68 (sessenta e oito) informados no parecer em referência; 

 
• Incremento do estoque de processos em Supervisão Contínua sem análise 

encerrada, levando em conta apenas as informações dos relatórios emitidos 
em atendimento ao art. 18 da Portaria Previc nº 605, de 19/10/2011, com os 
resultados finais da execução dos PAF 2013 e 2014, conforme a tabela a 
seguir apresentada: 

 
Tabela: Estoque de processos em Supervisão Contínua 

Exercício 
Processos 
previstos 

para análise 

Processos 
não previstos 
para análise 

Somatório 
dos processos 

previstos e 
não previstos 
para análise 

Processos 
previstos e 

não previstos 
com análise 
encerrada 

Estoque de 
processos 

sem análise 
encerrada 

2013 428 512 940 190 750 
2014 433 475 908 120 1.105(1) 

Fonte: Pareceres nºs 01/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 24/01/2014, 
01/2015/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 08/01/2015. 
Observação 1: Levando em consideração que os 433 processos previstos para análise em 
2014 sejam remanescentes de 2013, a diferença entre o estoque de 2013 (750) e esse valor 
representa passivo sem análise em 2014 (750 – 433 = 317); logo, o estoque final de 2014 foi 
obtido da seguinte forma: 317  + (908 – 120) = 1.105 

 
Ainda com relação ao acompanhamento dos processos em Supervisão Contínua, por 
ocasião da AAC 2013, identificou-se a morosidade na análise das providências adotadas 
pelas EFPC para atendimento das determinações oriundas das ações de fiscalização da 
Previc. Conforme o exposto, as situações relatadas demandam a devida atenção da 
DIFIS pelo risco que representa ao efetivo monitoramento realizado na Supervisão 
Contínua. 
 
Por fim, a leitura da tabela a seguir apresentada, na qual estão demonstrados o 
quantitativo e o percentual de Autos de Infração – AI julgados nulos, parcialmente 
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improcedentes ou improcedentes em 1ª e em 2ª instância, sinaliza fragilidades nos 
processos de fiscalização e de lavratura de AI, haja vista os percentuais verificados 
nessa tabela: 
 
Tabela: Resultados dos julgamentos de AI entre 2011 e 2014 

Ano de 
lavratura 

do AI 

Total de 
AI 

lavrados 

AI 
julgados 

em 1ª 
instância 

% de AI 
julgados 

em 1ª 
instância 

AI 
julgados 

nulos, 
parcialme

nte 
improcede

ntes ou 
improcede
ntes em 1ª 
instância 

% de AI 
julgados 

nulos, 
parcialme

nte 
improcede

ntes ou 
improcede
ntes em 1ª 
instância 

AI 
julgados 

em 2ª 
instância 

% de AI 
julgados 

em 2ª 
instância 

AI 
julgados 

nulos, 
parcialme

nte 
improcede

ntes ou 
improcede
ntes em 2ª 
instância 

% de AI 
julgados 

nulos, 
parcialme

nte 
improcede

ntes ou 
improcede
ntes em 2ª 
instância 

2011 17 17 100,00% 9 52,94% 17 100,00% 12 70,59% 
2012 21 21 100,00% 3 14,29% 3 14,29% 2 66,67% 
2013 23 18 78,26% 5 27,78% 11 47,83% 7 63,64% 
2014 16 2 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 
Considerando o resultado da análise procedida, verificam-se percentuais significativos 
de AI julgados não procedentes, notadamente os decididos em 2ª instância. Embora 
tenha havido redução significativa dos AI julgados não procedentes em 1ª instância 
entre 2011 e 2012, os percentuais demonstrados são representativos, principalmente os 
registrados em 2011e 2013. 
 
Cabe ressaltar, por último, que o baixo índice de julgamentos em 1ª instância registrado 
em 2014, ou seja, apenas 12,50% dos autos lavrados no exercício, não possibilitou a 
verificação da inconsistência apontada. 
 
Acompanhamento de regimes especiais 
 
De acordo com o art. 70 do Regimento Interno da Previc, a competência para o 
acompanhamento de regimes especiais decretados nas EFPC e nos planos de benefícios 
por elas administrados é da Coordenação-Geral de Regimes Especiais – CGRE, in 
verbis: 
 
“Art. 70. À Coordenação-Geral de Regimes Especiais compete:  
   
I - propor a decretação de administração especial, intervenção ou liquidação 
extrajudicial nas entidades fechadas de previdência complementar, ou em planos de 
benefícios por elas administrados; 
II - acompanhar e orientar as ações relacionadas com a atuação dos administradores 
especiais, interventores ou liquidantes; 
III - manifestar-se a respeito dos relatórios e proposições do administrador especial, 
interventor ou liquidante, ouvidas as unidas técnicas específicas, quando couber; 
IV - propor levantamento, convolação ou encerramento de regime especial em 
conformidade com os resultados alcançados pelo administrador especial, interventor 
ou liquidante; 
V - propor a instauração de inquérito administrativo para apurar responsabilidade de 
pessoa física ou jurídica, por ação ou omissão, no exercício de suas atribuições ou 
competências, nas entidades fechadas de previdência complementar em que tenha sido 
decretada a administração especial, intervenção ou liquidação extrajudicial, bem como 
subsidiar, quando solicitado, o processo administrativo instaurado; 
VI - subsidiar, quando solicitado, os processos administrativos instaurados em 
decorrência de representação, denúncia ou fiscalização;(...)”. 
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Cita-se como instrumento de acompanhamento das situações das EFPC e dos planos de 
benefícios em regime especial o Relatório Mensal de Informações – RMI, conforme o 
disposto no art. 3º da Instrução SPC nº 17, de 18/04/2007. Tal relatório deve ser enviado 
até o último dia útil do mês subsequente ao mês a que se refere a CGRE para 
conhecimento da situação do regime decretado. 
 
Nas análises realizadas, verificou-se que as decretações dos regimes especiais no 
exercício de 2014 estiveram lastreadas pelas respectivas portarias e foram precedidas de 
notas técnicas de lavra da CGRE. Constatou-se também a existência de 3 (três) outras 
notas contendo a proposição da decretação de regime especial, sem, no entanto, ter 
ocorrido a efetivação das medidas correspondentes. Questionada sobre o assunto, a 
CGRE manifestou-se por meio da Nota nº 01/2015/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2015, 
esclarecendo que as situações identificadas ocorreram devido à superveniência de fatos 
os quais ocasionaram o sobrestamento da decretação de regime especial, até chegarem a 
termo, e informando as medidas adotadas, consideradas pertinentes por esta CGU-PR. 
 
Ademais, foi constatada a ocorrência de atrasos no envio do RMI pelos administradores 
especiais, interventores ou liquidantes, e consequente atraso na análise das informações 
dos relatórios. Contudo, não se identificaram prejuízos ao acompanhamento dos 
regimes especiais, dada inclusive a existência de outras formas de prestação de 
informações. 
 
Apuração de denúncias e representações 
 
Nos termos do art. 76 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MPS nº 
183, de 26/04/2010, compete à Coordenação-Geral de Controle de Processos – CGCP: 
 
“Art. 76. À Coordenação-Geral de Controle de Processos compete: 
I - realizar a análise e o acompanhamento de processos instaurados no âmbito da 
Diretoria de Fiscalização, bem como daqueles a ela destinados; 
II - proceder à análise e ao encaminhamento dos processos administrativos instaurados 
em decorrência de denúncia, relativas às irregularidades praticadas no âmbito do 
regime de previdência complementar operado por entidade fechada de previdência 
complementar;  
III - atender às representações de autoridades e órgãos do poder público no âmbito da 
Diretoria de Fiscalização, ouvidas, quando necessário, as outras Diretorias e as 
demais Coordenações-Gerais da Diretoria de Fiscalização;  
IV - proceder, em conjunto com a Coordenação-Geral de Fiscalização Direta, à 
distribuição de processos no âmbito da Diretoria de Fiscalização; (...)”. 
 
Com vistas a aferir a gestão do acompanhamento da apuração de denúncias e 
demandas externas entre 2011 e 2014, no âmbito da CGCP, procedeu-se à análise das 
informações correspondentes, cujos resultados estão demonstrados nas tabelas a seguir 
relacionadas: 
 
Tabela: Quantitativos de denúncias entre 2011 e 2014 

Exercício Total (a) 
Concluídas 

(b) 
% (b / a) 

Não 
Concluídas 

(c) 
% (c / a) 

2011 62 62 100,00 0 0,00 
2012 139 139 100,00 0 0,00 
2013 274 270 98,54 4 1,46 
2014 183 176 96,17 7 3,83 
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Total 658 647 98,33 11 1,67 
Fonte: Planilhas encaminhadas por mensagem eletrônica de 15/06/2015. 
 
Tabela: Quantitativos de demandas externas entre 2011 e 2014 

Exercício Total (a) 
Concluídas 

(b) 
% (b / a) 

Não 
Concluídas 

(c) 
% (c / a) 

2011 65 65 100,00 0 0,00 
2012 10 10 100,00 0 0,00 
2013 6 6 100,00 0 0,00 
2014 4 3 75,00 1 25,00 
Total 85 84 98,82 1 1,18 

Fonte: Planilhas encaminhadas por mensagem eletrônica de 15/06/2015. 
 
Tabela: Tempo médio de resolução de denúncias entre 2011 e 2014 

Exercício 
Tempo médio 
de resolução 

(em dias) 
2011 231 
2012 110 
2013 86 
2014 70 

Fonte: Planilhas encaminhadas por mensagem eletrônica de 15/06/2015. 
 
Tabela: Tempo médio de resolução de demandas externas entre 2011 e 2014 

Exercício 
Tempo médio 
de resolução 

(em dias) 
2011 34 
2012 114 
2013 33 
2014 107 

Fonte: Planilhas encaminhadas por mensagem eletrônica de 15/06/2015. 
 
Compulsando as informações relacionadas nas tabelas expostas, percebeu-se que o 
estoque de denúncias e demandas externas a apurar em 2013 e 2014 não é relevante; 
todavia, ainda remanescem denúncias pendentes de resolução oriundas de 2013, que 
devem merecer a atenção do setor. 
 
Ademais, com relação ao tempo médio de atendimento, verificou-se que, com relação às 
denúncias, esse indicador vem decrescendo anualmente. Por outro lado, as demandas 
externas apresentam variações no cômputo desse parâmetro, decorrentes da 
complexidade das situações demandadas. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
As causas para as situações reportadas residem nas fragilidades: do processo de 
planejamento das ações fiscais consubstanciadas no PAF, ao utilizar critérios de seleção 
de planos de benefícios para fiscalização não aderentes à Supervisão Baseada em Risco, 
no caso as indicações dos Escritórios Regionais de Fiscalização e as escolhas aleatórias; 
e dos controles internos administrativos, ao não permitirem a identificação, 
acompanhada das devidas justificativas, para a substituição de planos com riscos 
maiores por outros com menores riscos, a partir das matrizes utilizadas, como também a 
aderência do escopo dessas ações fiscais com os riscos identificados e a não 
apresentação de informações detalhadas e consistentes dos processos em Supervisão 
Contínua nos relatórios de acompanhamento da execução do PAF. 
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Destacam-se as seguintes responsabilidades do Diretor da DIFIS e dos Coordenadores-
Gerais da CGPA e da CGFD que têm relação direta com os fatos apontados, de acordo 
com o Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010: 
 
“Art. 9º Aos Diretores incumbe:(...) 
II - planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 
atividades afetas às respectivas unidades;(...) 
Art. 10. (...) aos Coordenadores- Gerais, incumbe planejar, dirigir, coordenar, 
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades afetas às respectivas 
unidades.” (grifos nossos). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Por meio da Nota nº 32/2015/CGFD/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2015, a DIFIS 
manifestou-se quanto aos questionamentos suscitados: 
 
“(...) 
4. As ações destinadas a verificar a exposição a riscos, de acordo com os princípios da 
Supervisão Baseada em Risco - SBR, não se restringem unicamente a construção da 
matriz de risco. Embora seja o principal instrumento na elaboração do PAF, 
entendemos que há a necessidade de outras fontes indicativas, levando em conta a 
diversidade e a complexidade pertinentes a essas entidades e a seus planos de 
benefícios. Desta forma, avaliamos que as indicações dos escritórios estão de acordo 
com a metodologia, pois fornecem indicações fundamentadas de risco sob a ótica dos 
gestores. Já as entidades escolhidas aleatoriamente, além de representarem percentual 
bastante reduzido, é uma forma que encontramos de contornar eventuais vícios do 
processo no sentido de abarcar todo o sistema. As visitas dizem respeito a ações fiscais 
em entidades com início de funcionamento recente, e possuem papel prioritariamente 
orientativo, de evitar que situações e risco tomem proporções maiores, e assim 
entendemos que estão também em consonância com os princípios fundamentais da SBR. 
(...) 
5. O PAF abrange as ações fiscais diretas, realizadas in loco, e também outras 
atividades de fiscalização, entre elas as ações de supervisão contínua, que consistem 
nos acompanhamentos dos desdobramentos das fiscalizações diretas, na apuração de 
denúncias, representações, subsídios fiscais, etc. 
6. As inclusões na fiscalização direta de ações oriundas deste critério, devem-se a que, 
eventualmente, surge a necessidade de apuração de pontos importantes de supervisão 
que demandam ações comandadas in loco, para esclarecimento de pontos que não 
puderam ser resolvidos à distância e que, principalmente, representam indicadores de 
risco do ponto de vista dos coordenadores dos escritórios. (...) 
7. No caso da estipulação de dias úteis de trabalho – DUT para as atividades de 
supervisão contínua e das demandas futuras se utiliza o critério histórico. Devido à 
dificuldade de uma projeção objetiva quanto à quantidade de demandas que darão 
entrada no exercício seguinte, pela própria natureza do assunto, entendemos que a 
avaliação dos dados empíricos dos exercícios anteriores tem sido o melhor balizador. 
No caso da supervisão contínua, que em regra demanda tempo de execução 
diretamente proporcional à quantidade de ações fiscais diretas, entendemos que a 
melhor forma de estimar seu prazo de execução se dá em proporção ao tempo 
destinado às ações fiscais diretas em combinação com o tipo de demanda apurada 
pelos coordenadores dos escritórios. (...) 
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8. Neste caso, a seleção de planos piores ranqueados se deve, essencialmente, a 
percepção de que os riscos apontados pelos indicadores já estão monitorados em 
supervisão contínua. Ou seja, via de regra o plano sofreu alguma ação de supervisão 
recente e o risco está sendo tratado.  
9. Cabe notar também que, na elaboração do PAF, a classificação regional não é 
levada em conta em um primeiro momento, embora a distribuição deva obedecer aos 
critérios de disposição de mão de obra, que é regional. Dessa situação advém o fato 
que eventualmente um plano pior ranqueado a nível nacional entre em fiscalização 
devido à disponibilidade de força de trabalho em determinado escritório em relação a 
outro. (...) 
10. Neste processo, recomenda-se à Coordenação do Escritório Regional a discussão 
com a equipe responsável, durante a análise prévia, de cada item ou subitem do escopo 
da Ação Fiscal Direta Ampla – AFDA ou Ação Fiscal Direta Especifica – AFDE, de 
acordo com lista de possíveis itens e subitens de escopo passíveis de inclusão na Ação 
Fiscal. 
11. Neste momento, a Coordenação do Escritório avalia os riscos apresentados na 
matriz e pode, de acordo com a percepção da equipe, entender que determinados riscos 
apontados como relevantes na planilha estão mitigados ou estão sendo acompanhados 
ou, em sentido contrário, que outros riscos apontados como de menor probabilidade na 
planilha devem ser objeto da ação fiscal, devido a contextos especifícos dos planos. 
12. Neste processo não havia um cotejamento direto por parte da DIFIS, mesmo por 
que demandaria uma quantidade de força de trabalho que as coordenações gerais não 
dispõem. 
13. No momento estão em curso estudos e testes de modificação de metodologia que 
tornarão os escopos de cada ação fiscal mais direcionados a eventos de risco 
identificados pelo monitoramento. (...) 
15. As situações apontadas tratam-se de inclusões e exclusões de planos ocorridas após 
a revisão do Plano Anual de Fiscalização – PAF, por solicitação dos Coordenadores 
dos Escritórios Regionais. 
16. No caso do plano CNPB 1991000456, foi emitida a Informação Fiscal nº 
11/2014/CFDF/PREVIC, datado de 02/10/2014, justificando o pedido de exclusão 
devido ao fato de que o saldo de investimentos do plano encontrava-se zerado e que o 
processo originado da fiscalização anterior do plano ainda se encontrava em análise. 
17. A inclusão do plano 1981000747 foi feita devido a solicitação do Coordenador do 
Escritório Regional do Rio Grande do Sul, datada de 17/09/2104, no qual informava da 
necessidade de verificação e avaliação dos procedimentos adotados pelo plano em 
relação aos compromissos assumidos no processo de mediação realizado entre a 
Entidade e sua Patrocinadora perante a Comissão de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem – CMCA da PREVIC, verificando a aderência dos desdobramentos ao 
ordenamento vigente, bem como os resultados do processo. 
18. No caso da exclusão do plano 1994001518 e inclusão do plano 2010002474, 
tratam-se de dois planos da mesma entidade, a Fundação Libertas. Devido ao fato de 
que foi verificada a retirada de patrocínio do plano 1994001518, o que demandará um 
procedimento específico da Previc, decidiu-se pela exclusão do plano. Desta forma, por 
indicação da Coordenadora do Escritório de Minas Gerais, o plano foi substituído por 
outro da mesma entidade, no caso o plano 2010002474. (...) 
19. Os controles apontados pelos auditores no item estão previstos para serem 
incorporados ao Sistema de Administração de Atividades de Fiscalização da 
DIFIS/PREVIC – SIAD 
20. Em relação ao item a, de fato não há identificadores e indicadores de prioridade de 
análise nas planilhas de supervisão contínua utilizadas atualmente, embora nas 
situações práticas as prioridades vêm sendo implicitamente consideradas na 
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distribuição para análise dos processos, sendo consideradas a urgência e relevâncias 
dos temas. 
21. Já os controles das demandas futuras (itens b e c) são exercidos, basicamente, pelos 
chefes de equipe e pelos coordenadores de escritório. 
22. Em ambos os casos é nítida a necessidade de aperfeiçoar, uniformizar e formalizar 
os controles existentes. (...) 
23. Em 2014, com relação à Supervisão Contínua, foram selecionados 336 (trezentos e 
trinta e seis) expedientes pelos Coordenadores Regionais para serem prioritariamente 
analisados e concluídos em 2014. A estes foram acrescentados 68 (sessenta e oito) 
remanescentes de PAFs anteriores, totalizando, portanto, 404 (quatrocentos e quatro) 
processos. Destes, 265 (duzentos e sessenta e cinco) foram distribuídos para análise. 
Também foram distribuídos para análise até o fim do 4º trimestre, outros 475 
(quatrocentos e setenta e cinco) expedientes não incluídos na relação prioritária dos 
Coordenadores Regionais para 2014; Tais processos referem-se, em sua grande 
maioria, a desdobramentos das ações fiscais on-site em 2014; a subsídios fiscais 
utilizados no PAF 2014 e a processos incluídos na categoria “demandas futuras”. A 
tabela apresentada a seguir traz um melhor detalhamento desses processos analisados 
em Supervisão Contínua (previstos e não previstos na relação de prioridade). 
 
Tabela III – SC – processos analisados até o final do 4º trimestre de 2014 

TIPIFICAÇÃO 
ANALISADO ENCERRADO 

Previsto Não Previsto Previsto Não Previsto 

OUTROS 124 313 18 57 

REQUERIMENTO 2 0 0 0 

DENÚNCIA 22 41 5 7 

RELAT. DE FISCALIZAÇÃO 112 82 23 6 

AUTO DE INFRAÇÃO 2 2 0 1 

RELATÓRIO 3 37 0 3 

Total 265 475 46 74 
Fonte: SIAD – Sistema de Administração das Atividades de Fiscalização 

 
24. Estas são as informações atualizadas sobre as ações de 2014, conforme as 
planilhas disponíveis no sistema SIAD, alimentadas mensalmente pelos Escritórios 
Regionais. Neste ponto também reconhecemos a necessidade de aprimoramento dos 
controles, dependendo essencialmente de aprimoramentos no sistema SIAD que 
permitissem acompanhamento automatizado e padronizado do fluxo de processos de 
supervisão. (...) 
27. Em primeiro lugar, necessário levar em conta a autonomia existente entre 1ª e 2ª 
instâncias, observando que o índice de reforma em 2ª instância é importante fonte de 
informação para a Previc, mas não influencia e nem pode dirigir o convencimento da 
Autarquia. 
28. Dito isso, as situações reportadas, na realidade, sinalizam à autarquia 
oportunidades no aperfeiçoamento do processo sancionador da Previc. 
29. Em 2014 foram realizadas instrutorias em todos os Escritórios Regionais, 
alcançando mais de 70 (setenta) Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil – 
AFRFB, com vistas a disseminar entendimentos e pontos de “atenção” a serem 
observados na lavratura do Auto de Infração.  
30. Ao lado disso, em 2015, a Diretoria Colegiada da Previc resolveu agregar 
atribuições à Coordenação-Geral de Controle de Processos – CGCP, além daquelas já 
previstas no Regimento Interno da Previc. Por meio dessa reestruturação, a CGCP 
deve incorporar às suas atividades uma instância não decisória, que fará uma análise 
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anterior à lavratura do AI, acautelando o Escritório Regional acerca de eventuais 
vícios formais que possam ser explorados no processo sancionador, que possam 
enfraquecer sua procedência na instância decisória. 
31. Quanto ao índice de reforma em 2ª instância, trata-se de órgão autônomo em 
relação à autarquia, que tem previsão na Lei 12.154/09 (art. 15) e no Decreto 7.123/10, 
com composição heterogênea, e que possui livre convencimento desvinculado da 
instância anterior. Desse modo, e considerando que a opinião de mérito de 2ª instância 
não deve pautar a atuação da Previc, e nem o contrário, o índice de reforma em 2ª 
instância é tratado como alguma cautela, sendo que o vício de forma, em que pese 
sejam residuais, também serão tratados nesse novo trabalho da CGCP/DIFIS.”. 
 
Já a CGRE, por intermédio da Nota nº 110/2015/CGRE/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2015, 
assim se manifestou sobre a ocorrência de atrasos no encaminhamento dos RMI: 
 
“(...) 
2. Cumpre esclarecer que em relação a inobservância por parte de administradores 
especiais, interventores ou liquidantes, do prazo de envio dos Relatórios Mensais de 
Informações (RMI) citados no Quadro A, a CGRE acompanha sistematicamente a 
situação e, quando necessário, efetua cobranças por meio de envio de correios 
eletrônicos e ofícios. 
3. Em que pese alguns atrasos identificados, se pode afirmar que, de forma geral, tais 
ocorrências não trouxeram prejuízos ao acompanhamento dos trabalhos. Importante 
destacar que os RMI não se configuram como o único meio de prestação de 
informações por parte dos administradores especiais, interventores ou liquidantes à 
CGRE. A troca de informações por meio de contatos telefônicos e por correio 
eletrônico são constantes, o que permite à CGRE manter controle das atividades 
principais que estão sendo desempenhadas. 
4. Em relação aos casos citados no Quadro B, a demora na análise dos RMI se deveu 
ao atraso no seu encaminhamento por parte dos administradores especiais, 
interventores ou liquidantes, somando-se, ainda, ao aumento da demanda de trabalho 
que, geralmente, ocorre no mês de dezembro. 
5. Por fim, informamos que no ano de 2014, a CGRE efetuou as análises dos RMI com 
um prazo médio de 19,33 dias úteis, cumprindo a meta estabelecida de 22 dias úteis.”. 
 
Adicionalmente, por meio da Nota nº 01/2015/DIFIS/PREVIC, de 25/06/2015, a CGRE 
prestou os seguintes esclarecimentos a respeito das 3 (três) situações identificadas de 
não decretação de regime especial, a despeito da existência de notas técnicas 
recomendando a instauração dos regimes: 
 
“1. Descrevemos os estágios atuais de cada uma das entidades/plano de benefício 
citados: 
 
a) – CIFRÃO: 
(...) 
Por intermédio do TAC proposto pela entidade e sua patrocinadora, aprovado pela 
Diretoria Colegiada da Previc, houve a formalização do compromisso de, no prazo de 
540 dias contados da data da publicação do extrato no DOU, se equacionar a situação 
deficitária do plano de benefícios administrado pela Cifrão. Por esse motivo, houve o 
sobrestamento da análise da proposta da CGRE de liquidação extrajudicial da 
entidade. 
 
b) PRECE: 
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No procedimento instaurado na Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem 
(CMCA), foi assinado pelos interessados um Termo de Acordo, datado de 30 de junho 
de 2014, estabelecendo a reabertura do prazo de migração dos participantes dos 
planos Prece I e Prece II para o plano Prece CV, como forma de solucionar os 
problemas do plano (...) 
Considerando o compromisso firmado pelas partes, e a obrigação da Prece em manter 
o Escritório Regional II – Rio de Janeiro (ERRJ) ciente da execução do Termo de 
Acordo, o processo foi encaminhado ao ERRJ para que seja acompanhado o 
andamento das negociações e se estão sendo realizadas dentro do prazo acordado. O 
processo ainda não retornou do ERRJ com as informações pertinentes. 
 
c) REFER: 
O equacionamento do déficit dos planos administrados pela REFER passa, 
obrigatoriamente, pelo pagamento dos compromissos firmados pelas patrocinadoras 
com a entidade. Resumidamente, podemos afirmar que na RFFSA a dívida foi 
reconhecida pelo inventariante, e, na CBTU, o valor incontroverso da dívida, no 
percentual de 75% do compromisso, foi atestado por Grupo de Trabalho 
Interministerial. 
Considerando que ainda existem recursos líquidos disponíveis nos planos de benefícios 
que permitem a busca de solução negociada para o equacionamento do déficit 
mediante o pagamento das dívidas das patrocinadoras, foi encaminhado o ofício nº 
9323/DISUP/PREVIC, em 22 de dezembro de 2014, abaixo transcrito, à Secretaria do 
Tesouro Nacional, solicitando providências visto a grande dependência daquelas de 
recursos provenientes do Orçamento da União (...)”. 
 
Por sua vez, a CGDC, por meio do Despacho nº 92/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 
19/06/2015, forneceu informações sobre os AI julgados nulos ou improcedentes em 1ª 
instância. 
 
As manifestações finais da autarquia, após a reunião de busca conjunta de soluções, 
foram prestadas por meio do Ofício nº 2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 20/08/2015, e 
de mensagem eletrônica datada de 24/08/2015, nos seguintes termos, respectivamente: 
 
“(...) Concordamos que a substituição de fiscalização de um Plano de Benefícios 
selecionado pela Matriz de Riscos do PAF por outro que esteja com grau de exposição 
ao risco (GEP) inferior demanda justificativa bastante para tanto, e assim tem sido 
realizado, conforme Anexo V deste expediente, onde juntamos tal solicitação do 
Escritório de Minas Gerais e de Pernambuco. Outras podem ter ocorrido sem a devida 
formalização em Memorando, mas certamente foram discutidas em Reuniões ou em e-
mail. De toda sorte, reiteraremos em Comunicado alertando os Escritórios Regionais 
acerca da necessidade de formalização fundamentada em casos que tais. (...) De 
qualquer forma, tendo em vista as alterações que decorrerão do PSP, essa 
Recomendação será implementada na nova Portaria em substituição à Portaria Previc 
nº 605, de 19/10/2011. (...) 
 
Em relação à Recomendação 3, como já dito neste documento, por força do novo PSP, 
a DIFIS está promovendo significativas alterações no processo de construção de PAF, 
e o principal objetivo dessas mudanças é o melhor direcionamento dos esforços da 
equipe fiscal aos principais riscos identificados nos planos de benefícios. Até o 
momento a escolha dos planos a serem fiscalizados se referenciava por uma Matriz de 
Risco que conjugava vários fatores de risco, cabendo à Coordenação dos Escritórios 
Regionais a indicação dos itens e subitens do escopo e dos objetivos de cada ação 
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fiscal, dentre aqueles elencados em normativo específico. A partir de experiências que 
vêm sendo realizadas em 2015 e que serão consubstanciadas no PAF 2016, as ações 
fiscais diretas passam a ser divididas em duas vertentes (...) Nas duas vertentes a 
eleição de itens de escopo passa a ser muito mais restrita. Nas ações prudenciais, a 
ação se dá em toda a macro área que concentra os riscos identificados. Já nas ações de 
caráter de investigação de conduta, as ações se dão especificamente no item cujo risco 
foi identificado excessivo. (...) 
 
Quanto à Recomendação 4, concordamos com a necessidade de aprimoramento do 
processo de acompanhamento dos processos contidos no PAF e da mensuração e 
composição do estoque. A solução para essa deficiência passa essencialmente pela 
existência de sistema informatizado de apoios às ações fiscais. O sistema atual, o SIAD, 
encontra-se em processo de substituição, o qual já foi detalhadamente explicado 
anteriormente. Tendo em vista as alterações que vêm sendo discutidas e testadas para 
implementação do PSP, será proposta a revisão da Instrução Normativa da DIFIS que 
trata dos procedimentos de fiscalização ou de normativo equivalente, até dezembro de 
2015, para serem incorporadas regras que disciplinem o controle de estoque e 
acompanhamento de execução desses processos.”. 
 
“Ainda em relação ao “Critério Indicação Coordenadores e Diretorias” e o “Critério 
Aleatório”, informamos que, embora tenham sido adotados nos PAFs anteriores a 
2014, com representatividade na seleção de Ações Fiscais; a partir da execução do 
PAF de 2015 ele tem sido menos sugestivo, por conta do processo de transição pelo 
qual passa a Supervisão Baseada em Riscos na autarquia. 
 
Com a criação de uma Central de Inteligência no âmbito da CGPA, tem sido possível 
identificar riscos mais específicos nos Planos de Benefícios, e a partir disso, estão 
sendo realizadas Ações Fiscais com escopos mais delimitados e assertivos. É a vertente 
das Ações Fiscais destinadas à investigação e ao saneamento de riscos e problemas 
específicos nos planos de benefícios, que nesse processo de transição de modelo, vai 
substituindo quantitativamente e qualitativamente àquelas Ações Fiscais. Assim, 
observamos que durante a execução do PAF de 2015, ambos os critérios de seleção de 
Ações Fiscais mencionados passaram a ser menos representativos, e provavelmente 
serão residuais, quando o modelo estiver integralmente implementado.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Com relação às principais atividades desempenhadas pela DIFIS em 2014, constatou-se 
que as relacionadas ao acompanhamento de denúncias e de demandas externas, 
execução do PAF, e de acompanhamento de regimes especiais estão sendo 
desempenhadas, de modo geral, a contento. Contudo, foram identificadas situações que 
merecem a atenção da autarquia já que representam riscos capazes de impactar o 
exercício das atividades relacionadas. 
 
Primeiramente, a adoção de critérios para a elaboração do PAF deve ser aderente à 
Supervisão Baseada em Risco – SBR, diretriz de toda a atuação da autarquia, inclusive 
conforme disposto nas citadas Portarias Previc nºs 605 e 02, de 19/10/2011 e 
15/06/2012, respectivamente, que disciplinaram a elaboração do PAF e as ações fiscais 
a serem feitas no âmbito do programa de fiscalização. Os critérios de indicação dos 
Escritórios Regionais de Fiscalização e de escolha aleatória, este último um processo de 
seleção randômica dos planos de benefícios a serem selecionados para ação fiscal, vão 
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de encontro à SBR, já que neles inexistem considerações de risco, a partir da utilização 
de parâmetros objetivos. 
 
Considerando os percentuais que tais critérios, indicação dos Escritórios Regionais de 
Fiscalização e escolha aleatória, representaram no PAF 2014, da ordem de 48,78% dos 
planos selecionados para fiscalização, percebe-se que a exposição a risco não se 
constitui efetivamente em elemento de maior relevância no planejamento da DIFIS. 
Além disso, os vícios citados nos esclarecimentos prestados pela autarquia devem ser 
identificados e mitigados pela DIFIS, de modo a tornar seu processo de planejamento 
cada vez mais consistente. 
 
Nesse sentido, conforme registrado pelos próprios gestores nas justificativas 
apresentadas, a despeito da existência de outros, os critérios sinalizadores da exposição 
a riscos no âmbito das EFPC e dos Planos, explicitado pela matriz de risco, devem ser 
os principais elementos na elaboração do PAF, de modo a tornar o processo de 
planejamento da DIFIS cada vez mais consistente. 
 
De acordo com as manifestações finais prestadas pela autarquia, após a reunião de busca 
conjunta de soluções, a adoção de tais critérios passou a ser menos representativa, já a 
partir do PAF para o exercício de 2015. 
 
No que diz respeito à existência de planos de benefícios que foram preteridos na seleção 
para fiscalização em detrimento de outros com risco menor, verificou-se, de fato, que a 
maior parte dos planos identificados nessa situação tinha processos relacionados para 
Supervisão Contínua no PAF 2014 (com exceção de dois planos), nos termos das 
justificativas fornecidas. Todavia, não restou clarificado se as questões contidas nesses 
processos estavam vinculadas aos fatores de risco que ranquearam tais planos, já que 
não foram identificadas indicações nesse sentido. Ademais, o próprio Parecer nº 
06/2013/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 29/11/2013, que tratou da aprovação do PAF 2014, 
não trouxe consignadas as informações sobre eventuais alterações na seleção de planos 
pela matriz de risco e nem as justificativas para tanto. 
 
Relativamente ao escopo das ações fiscais, constatou-se que, comparando-se a definição 
dos assuntos verificados nas fiscalizações com os valores de apenas um dos fatores de 
risco apurados nas respectivas matrizes, a aderência desses escopos com os índices 
apurados para cada plano de benefícios selecionado por esse critério não foi plenamente 
atendida, haja vista que planos de benefícios cujos resultados apurados para o fator de 
risco em comento foram inferiores a outros planos de benefícios que tiveram como parte 
do escopo a verificação desse fator de risco, conforme os quadros anteriormente 
expostos. 
 
A aderência entre os fatores que ranquearam os planos de benefícios pelo risco que 
incorriam e o escopo de fiscalização é primordial e materializa a atuação da DIFIS em 
consonância com a SBR. Em direção contrária, a situação fragiliza a ação fiscal, já que 
os riscos a que estão submetidos em maior grau deixam de ser verificados. A própria 
Diretoria reconhece a situação, nos esclarecimentos prestados, e já mencionou estudos e 
providências nesse sentido. 
 
Já as deficiências apontadas nas planilhas de controle dos processos sob Supervisão 
Contínua são reconhecidas pela DIFIS, cujas providências para sanar as situações 
identificadas ainda se encontram em andamento, a serem implementadas por meio de 
alterações no SIAD, sistema informatizado utilizado como apoio às ações fiscais. 
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Quanto às inconsistências apontadas nas informações relacionadas à Supervisão 
Contínua, as justificativas prestadas simplesmente replicam o que consignou o Parecer 
nº 01/2015/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 08/01/2015, que foi elaborado em atendimento 
ao art. 18 da Portaria Previc nº 605/2011, com os resultados da execução do 4º trimestre 
de 2014, no qual foram identificadas as situações questionadas, não trazendo novos 
esclarecimentos sobre o assunto. 
 
No mais, a DIFIS não se manifestou sobre o estoque de processos em Supervisão 
Contínua, obtido com base nos relatórios elaborados em atendimento ao supracitado 
dispositivo. De qualquer forma, as informações contidas nos relatórios sobre esses 
processos devem ser aperfeiçoadas, de modo a identificar os processos que efetivamente 
vieram de PAF anteriores, os processos que foram solucionados, e, principalmente, os 
que não foram solucionados no exercício, e que provavelmente constarão dos PAF 
seguintes, como também a composição do estoque desses mesmos processos, até porque 
tais relatórios devem ser apresentados à Diretoria Colegiada da Previc em cumprimento 
ao art. 18 da portaria, demonstrando a real situação relacionada à Supervisão Contínua. 
 
Por último, e com relação ao percentual de AI julgados parcialmente improcedentes, 
improcedentes ou nulos em 1ª ou em 2ª instância, a Previc afirmou que as situações 
apontadas desencadearam providências como a realização de instrutorias em todos os 
Escritórios Regionais de Fiscalização, “(...) com vistas a disseminar entendimentos e 
pontos de atenção a serem observados na lavratura do Auto de Infração.” e a 
incorporação de instância revisora nas atribuições da Coordenação-Geral de Controle de 
Processos – CGCP, que fará “(...) análise anterior à lavratura do AI, acautelando o 
Escritório Regional acerca de eventuais vícios formais que possam ser explorados no 
processo sancionador, que possam enfraquecer sua procedência na instância 
decisória.”. 
 
Registre-se que não se discute a autonomia entre as duas instâncias, julgadora e 
revisora, e especificamente a da 2ª instância, que tem previsão legal e composição 
heterogênea, mas simplesmente os efeitos do fato sobre o papel da Previc na 
fiscalização das atividades e operações das EFPC, quais sejam, a improcedência, total 
ou parcial, ou nulidade dos Autos de Infração lavrados em decorrência das ações fiscais 
não só por questões de forma ou competência. 
 
Sobre o assunto, questionou-se a Coordenação-Geral de Apoio à Diretoria Colegiada – 
CGDC, que detém a competência para receber os processos administrativos decorrentes 
da lavratura da AI e propor a inclusão desses processos em pauta para decisão da 
DICOL em 1ª instância, a partir de parecer fundamentado elaborado por seus técnicos. 
Nos termos do Despacho nº 92/2015/CGDC/DICOL/PREVIC, de 19/06/2015, a CGDC 
assim se manifestou com relação aos AI julgados nulos ou improcedentes, totalmente ou 
parcialmente, em 1ª instância: 
 
“(...) 
a) 4 (quatro) nulos (AI nº 06/13-10; AI nº 08/13-37; AI nº 0015/13-01 e AI nº 16/13-65), 
cujas justificativas são: 

• 2 (dois) AI com capitulação incorreta: o primeiro sem possibilidade de correção 
e o segundo, com a recapitulação há necessidade de aplicação § 2º do art. 22 
do Decreto nº 4.942/2003, isto é, a possibilidade de correção da irregularidade;  

• 1 (um) AI onde não houve a devida aplicação do previsto no § 2º, art. 22 do 
Decreto nº 4.942/2003;   
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• 1 (um) AI pela interpretação incorreta da legislação.  
b) 5 (cinco) AI parcialmente improcedentes (05/2011; 10/2011; 11/2011; 13/2011 e 
09/2012), cujas justificativas em relação à parcela improcedente são: 

• Falta de atribuição específica em relação ao cargo do autuado; 
• Inexistência de responsabilidade solidária por infração cometida; 
• 2 (dois) AI nos quais não restou comprovada participação na decisão do 

investimento; 
• O desenquadramento persistia (infração), mas os autuados tornaram-se 

dirigentes quando os investimentos já haviam sido realizados e depreciados. 
c) 8 (oito) AI improcedentes (01/2011; 07/2011; 08/2011; 15/2011; 16/2011; 12/12-23; 
14/12/59 e 10/13-37), cujas justificativas são: 

• A infração atribuída a dirigentes incorretos (Conselho Deliberativo e não 
Diretoria Executiva); 

• Documentos juntados na defesa derrubaram os argumentos do AI; 
• Argumentos apresentados na defesa derrubaram os utilizados no AI; 
• Falta de conduta típica; 
• Falta de razoabilidade e finalidade para a aplicação da penalidade 

administrativa. Benefício com maior caráter trabalhista do que previdenciário; 
• 2 (dois) nos quais a competência de fiscalização é da CVM; 
• Aplicação de entendimento que só foi pacificado posteriormente na autarquia.”. 

 
Outro aspecto a considerar é a criação da instância revisora no âmbito da CGCP, 
visando orientar os Escritórios Regionais antes da lavratura dos AI. A Previc deve 
atentar para que tal medida não incorpore mais tempo nesse processo de lavratura de 
autos, de modo a não torná-lo demasiadamente demorado e intempestivo. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a DIFIS proceda à revisão do processo de planejamento de suas 
ações fiscais contidas no PAF, com o intuito de substituir os critérios de indicação e de 
escolha aleatória por outros aderentes à Supervisão Baseada em Risco – SBR, diretriz 
de atuação da Previc. 
 
Recomendação 2: Que a DIFIS incorpore, nos normativos que regulam o processo de 
elaboração, acompanhamento e execução das suas ações fiscais, a determinação do 
fornecimento de informações sobre a existência de planos de benefícios que foram 
selecionados em detrimento de outros com risco maior, a partir das matrizes de risco 
utilizadas, como também as justificativas para as eventuais substituições, a fim de tornar 
os processos de aprovação e de revisão de seu programa de fiscalização mais 
transparentes. 
 
Recomendação 3: Que a DIFIS finalize os estudos e testes de modificação de 
metodologia de planejamento no sentido de tornar, tanto quanto possível, os escopos 
das ações fiscais direcionados aos riscos os quais as EFPC e os planos de benefícios por 
elas administrados estão mais expostos. 
 
Recomendação 4: Que a DIFIS incorpore, no normativo que regula o processo de 
acompanhamento da execução do PAF, a determinação da identificação dos processos 
que efetivamente vieram de PAF anteriores, dos processos que foram solucionados, e, 
principalmente, dos que não foram solucionados no exercício, e que provavelmente 
constarão dos PAF seguintes, como também da composição do estoque desses mesmos 
processos, demonstrando a real situação relacionada à Supervisão Contínua. 
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1.1.1.2 CONSTATAÇÃO 

 
Fragilidades no monitoramento dos investimentos dos planos de benefícios 
administrados pelas EFPC. 
 
Fato 

 
Com o intuito de se avaliar a atuação da Previc no monitoramento da aplicação dos 
recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar – EFPC em 2014, procurou-se responder as seguintes 
questões de auditoria: 
 
1. Os fluxos dos principais processos estão mapeados e os procedimentos operacionais 

da CGMI estão formalizados em manuais ou instrumentos semelhantes? 
2. A CGMI exerceu o monitoramento e o controle sobre o envio obrigatório, pelas 

EFPC, dos demonstrativos de investimentos em 2014? 
3. A CGMI procedeu à análise das informações de investimentos e das operações e 

aplicações dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EFPC? 
4. A CGMI procedeu à análise de consultas das EFPC sobre a aplicação dos recursos 

garantidores? 
5. A CGMI propôs e executou procedimentos relacionados à captação de dados, 

tratamento e análise das informações de investimentos obtidas por convênios de 
intercâmbio de informações com outros órgãos governamentais, entidades públicas 
ou privadas? 

 
Conforme o art. 83 do Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MPS nº 
183, de 26/04/2010, compete à Coordenação-Geral de Monitoramento dos 
Investimentos – CGMI o seguinte: 
 
“Art. 83. À Coordenação-Geral de Monitoramento dos Investimentos compete: 
I - monitorar, controlar e analisar a política de investimentos, os demonstrativos de 
investimentos, as operações e as aplicações dos recursos garantidores dos planos 
administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar; 
II - proceder à análise de consultas de entidades fechadas de previdência 
complementar sobre a aplicação dos recursos garantidores; 
III - propor e executar procedimentos relacionados à captação de dados, tratamento e 
análise das informações dos investimentos realizados pelos planos administrados pelas 
entidades fechadas de previdência complementar; 
IV - propor e executar procedimentos relacionados à captação de dados, tratamento e 
análise das informações de investimentos obtidas por convênios de intercâmbio de 
informações com outros órgãos governamentais, entidades públicas ou privadas; e 
V - examinar os relatórios de execução dos planos de enquadramento das entidades 
fechadas de previdência complementar aprovados pelo Conselho Monetário 
Nacional.”. 
 
Cabe registrar que os procedimentos de preenchimento e envio de informações dos 
investimentos dos planos de benefícios são regulamentados pela Instrução Previc nº 02, 
de 18/05/2010, alterada posteriormente pelas Instruções Previc nºs. 01, 10, 06 e 15, de 
22/03/2011, 22/03/2011, 14/12/2011 e 12/11/2014, respectivamente. Em síntese, os 
dispositivos a seguir relacionados tratam dos aspectos relevantes relacionados ao 
assunto: 
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“Art. 2º A EFPC fica obrigada a manter cadastro atualizado, no Sistema de Captação 
de Dados de Investimentos – SICADI, disponível na página eletrônica do Ministério da 
Previdência Social – MPS, dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em 
cotas de fundos de investimento dos quais seja cotista direta ou indiretamente. (...) 
 
Art. 4º A EFPC, ao efetuar o cadastramento dos fundos de investimento e dos fundos de 
investimento em cotas de fundos de investimento, fica ciente de que a PREVIC terá 
acesso aos dados e informações relativas às operações e posições em ativos financeiros 
pertencentes a estes fundos junto aos sistemas de registro, de custódia e de liquidação 
financeira de ativos autorizados pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM. 
Parágrafo único. A ciência a que se refere o caput será manifestada pela EFPC por 
meio do preenchimento de campo específico no SICADI. 
 
Art. 5º A EFPC deve autorizar os administradores e custodiantes das contas de 
custódia dos fundos exclusivos, da carteira administrada e da carteira própria, que 
concedam acesso à PREVIC aos dados e informações relativas às operações e posições 
em ativos financeiros pertencentes à EFPC, aos fundos de investimento e aos fundos de 
investimento em cotas de fundos de investimento exclusivos, junto aos sistemas de 
registro, de custódia e de liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco 
Central do Brasil ou em instituições autorizadas à prestação de serviços de custódia 
pela CVM. (...) 
 
Art. 9º A EFPC deve elaborar, preencher e enviar as informações referentes às 
políticas de investimentos dos recursos dos planos por ela administrado, conforme 
estabelecido no Capítulo V da Resolução CMN 3.792, de 2009, por meio do SICADI.  
Parágrafo único. As revisões das políticas de investimentos devem ser enviadas à 
PREVIC, por meio do SICADI, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
respectiva aprovação pelo Conselho Deliberativo. 
 
Art. 10. O demonstrativo de investimentos é formado pela composição analítica das 
carteiras próprias, dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento dos quais a EFPC seja direta ou indiretamente cotista. 
 
§ 1º As informações referentes a todos os segmentos de aplicação que compõem a 
carteira própria dos planos podem ser inseridas diretamente nas telas do SICADI, 
sendo facultativo o envio por arquivo magnético de parte das informações, observado o 
disposto no parágrafo 3º. 
§ 2º As informações referentes aos fundos de investimento e aos fundos de investimento 
em cotas de fundos de investimento, incluindo os fundos de investimentos que tenham 
cotas tratadas como ativos finais, nos termos do art. 48 da Resolução CMN nº. 3.792, 
de 24 de setembro de 2009, devem ser enviadas somente por arquivo magnético, 
observado o disposto nos parágrafos 3º e 4º deste artigo. 
§ 3º Os arquivos mencionados nos parágrafos 1º e 2º deste artigo devem ser elaborados 
conforme padrão definido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais – ANBIMA, no formato eXtensible Markup Language – XML, 
sendo obrigatório o preenchimento dos 12 (doze) dígitos do código ISIN. 
§ 4º Fica dispensado o envio dos arquivos previstos no parágrafo 3º deste artigo para 
os seguintes fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento:  
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I - fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento 
classificados como fundos de dívida externa; 
II - fundos de investimento em participações e fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento em participações;  
III - fundos de investimento imobiliário; 
IV - fundos de investimento em empresas emergentes; 
V - fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em cotas de 
fundos de investimento em direitos creditórios; 
VI - fundos de índice; e 
VII - fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de 
investimento, não exclusivos, cujas aplicações representem até 3% (três por cento) dos 
recursos do plano, nos termos do art. 1º. 
§ 5º A PREVIC poderá solicitar a qualquer tempo o envio, por meio do SICADI, dos 
arquivos XML dos fundos de investimentos dispensados no parágrafo 4º deste artigo. 
 
Art. 11. A EFPC deve preencher e enviar, mensalmente, por meio do SICADI, os 
demonstrativos de investimentos dos planos que administram, inclusive do Plano de 
Gestão Administrativa. 
§ 1º O demonstrativo de investimentos, com a posição do último dia de cada mês, deve 
ser preenchido e enviado até o 15º (décimo quinto) dia subsequente ao prazo final de 
encaminhamento do balancete contábil. (...)”. 
 
Antes das alterações introduzidas pela Instrução Previc nº 15, de 12/11/2014, em 
especial o envio mensal dos Demonstrativos de Investimentos – DI, cujos efeitos 
passaram a vigorar em 2015, o envio pelas EFPC desses DI era trimestral e até o 15º 
(décimo quinto) dia útil subsequente ao prazo final de encaminhamento dos balancetes 
obrigatórios por trimestre civil. Considerando o estipulado, o seguinte quadro apresenta 
os prazos para encaminhamento do DI vigentes no exercício: 
 
Quadro: Períodos de entrega dos DI até 2014 

Trimestre 
Data limite de entrega 
(15º dia útil do mês) 

1º (janeiro a março) maio 
2º (abril a junho) agosto 

3º (julho a setembro) novembro 
4º (outubro a dezembro) fevereiro 

 
Por seu turno, a Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, dispôs sobre as diretrizes de 
aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas EFPC. O citado 
normativo tratou também dos controles internos e de avaliação de risco pelas EFPC, da 
política de investimentos de cada plano administrado pelas entidades, da classificação 
dos investimentos em cada segmento de aplicação, dos limites de alocação de 
investimentos e por emissor e de concentração por investimento e por emissor, de 
condições para aplicações em derivativos e fundos de investimentos, além de uma série 
de vedações às EFPC. 
 
Com relação às atividades planejadas para 2014, o Plano-Mestre de Monitoramento da 
Diretoria de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos – PMM/DIACE para o 
exercício de 2014, aprovado por meio do Parecer nº 02/2013/DIACE/PREVIC, de 
13/12/2013, estabeleceu as diretrizes e o planejamento dessas atividades a serem 
executadas por cada uma das Coordenações Gerais da Diretoria. 
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Cabe citar que o acompanhamento da execução do plano se dá por meio das seguintes 
etapas: pontos de controle trimestrais; atualização anual dos parâmetros operacionais, 
em especial mudança de regras e objetivos de monitoramento; e a ocorrência de eventos 
extraordinários, com reflexos nas atividades de monitoramento que demandem a 
elaboração de plano de contingência, possibilitando a imediata incorporação dessas 
necessidades. 
 
No âmbito da área de investimentos, o Plano de Monitoramento de Investimentos – 
PMI, nos termos do citado plano-mestre representou “(...) um documento que 
materializa as diretrizes traçadas para a especialidade Investimentos pelo Plano 
Mestre anual de monitoramento e dá outras para complementar a eficiência do 
monitoramento de Investimentos aplicadas pela DIACE. Assim, o PMI não se limita 
somente ao escopo traçado pelo Plano Mestre.”. 
 
O PMI foi dividido em 3 (três) seções:  
 
1. Ações de Observância a Prazos e Formas. 
 

Tais atividades tiveram como objetivo coletar e aferir a exatidão de todos os 
relatórios de investimento que as EFPC devem submeter à autoridade supervisora. 
Em 2014, as informações relacionadas a investimentos materializaram-se 
primordialmente por meio do Demonstrativo de Investimentos, de periodicidade 
trimestral (a partir de 2015 passou a ser mensal) e da Política de Investimentos, de 
periodicidade anual. 

 
2. Controle de Adequação às Normas Vigentes. 
 

Essa etapa compreendeu a avaliação da conformidade com todos os regulamentos, 
normas e com outros aspectos relacionados com o arcabouço legal. Tal avaliação, no 
monitoramento de investimentos, alcança todas as EFPC. 

 
A Previc recebe periodicamente informações fornecidas, obrigatoriamente, pelas 
EFPC por meio do Sistema de Captação de Dados de Investimentos – SICADI. 

 
O monitoramento indireto de posições e operações requer ainda um conjunto de 
informações junto às centrais de custodia e liquidação e à Bolsa de Mercadorias e 
Futuros, a partir de dados diários de movimentações realizadas pelas entidades. 

 
3. Monitoramento Temático. 
 

Foram determinados temas relevantes que seriam objetos de monitoramento 
especifico por parte da CGMI. O monitoramento pretendido não se restringiria ao 
aspecto da adequação aos normativos, mas teria também por objetivo a supervisão 
de aspectos qualitativos das informações enviadas em relação ao risco de 
investimentos. 

 
A partir da definição desses temas relevantes, seriam levantadas as informações 
específicas de todo o universo de planos, referentes aos assuntos selecionados. Com 
base nesse levantamento, seriam identificados os planos que apresentassem 
desconformidades à norma ou que não atendessem aos critérios previamente 
definidos em relação ao risco de investimentos. 

 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

42 

As atividades relacionadas ao monitoramento temático referiram-se à: 
 

• Títulos Vencidos e Prazos Fora da Curva; 
• Atualização de Cadastro; 
• Estudo sobre Política de Investimentos; 
• Aperfeiçoamento do Matriz de Risco; 
• Séries Históricas; 
• Análise de solicitações referentes a Instrução nº 01, de 15 de abril de 2013; 
• Projeto Monitoramento de Investimentos – Mapeamento de Conhecimentos; 
• Manual da Instrução nº 01, de 15 de abril de 2013; 
• Monitoramento de Operações. 

 
Dessa forma, e com o intuito de aferir a execução dessas atividades no âmbito da 
atuação da CGMI, solicitou-se a documentação pertinente, cujos questionamentos 
versaram sobre:  
 

a. Relação de normativos, fluxos dos principais processos e cópia de manuais de 
procedimentos operacionais; 

b. Controles exercidos sobre o prazo e a forma dos diversos demonstrativos 
encaminhados pelas EFPC (Ações de Observância a Prazos e Formas); 

c. Análise dos demonstrativos de investimentos de periodicidade anual e trimestral 
(Controle de Adequação às Normas Vigentes); 

d. Análises realizadas no âmbito do Monitoramento Temático para o exercício de 
2014; 

e. Existência de procedimentos sistemáticos e periódicos, relacionados a outras 
análises, além da verificação de enquadramento dos limites legais dos 
investimentos das EFPC, como também sobre a utilização das informações das 
centrais de custódia e liquidação conveniadas, visando à validação das carteiras 
de investimento encaminhadas pelas EFPC, dentre outras finalidades. 

 
Sobre os fluxos dos principais processos, foi encaminhada cópia do Manual do 
Processo “Monitorar Investimentos”, versão de novembro de 2014, constituindo-se em 
parte do macroprocesso “Monitorar EFPC e Planos de Benefícios”, e contendo a 
descrição dos principais processos de trabalho da área de investimentos, contemplando 
fluxograma, entradas, saídas, prazo médio de execução, riscos, fatores críticos, medidas 
de contingência, dentre outras características, das atividades relacionadas com cada 
processo identificado. 
 
Com relação a manuais de procedimentos operacionais, a CGMI disponibilizou cópia 
do “Manual do Access de monitoramento legal”, que tem a função de “Orientar, 
operacionalmente, a manipulação dos dados de investimentos recebidos das EFPC, 
juntamente com dados complementares oriundos de fontes externas para possibilitar a 
geração de dados objetivos, que permitam análise do enquadramento legal das EFPC, 
conforme a resolução do CMN 3.792/2009”, e do “Manual do Sistema Integrado de 
Monitoramento – SIM”, cujo objetivo é “Orientar, operacionalmente, a utilização do 
sistema integrado de monitoramento”.  
 
Quanto à utilização de análise e supervisão baseada em riscos, foi apresentado 
documento intitulado “Mapeamento de Ativos e Planos de Previdência no Brasil”, cujo 
objetivo foi apresentar “(...) uma metodologia proposta pela ADITUS Consultoria 
Financeira para o mapeamento de planos de previdência complementar no Brasil, e 
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dos ativos financeiros mais comumente utilizados por tais planos.”. Todavia, o assunto 
ainda se encontra em estudos no âmbito da CGMI. 
 
No que diz respeito aos controles exercidos sobre o prazo e a forma dos 
demonstrativos encaminhados pelas EFPC, verificou-se que o acompanhamento do 
envio e da consistência das informações das políticas e dos demonstrativos de 
investimentos de 2014 foi realizado pela CGMI. 
 
Além das atividades anteriormente descritas, verificou-se, por meio de notas técnicas 
emitidas, a execução de outras ações pela CGMI em 2014, como o atendimento de 
consultas e solicitações de informações formuladas pelas EFPC, e a análise de 
estudos técnicos realizados pelas entidades, nos termos da Instrução Previc nº 01, de 
12/04/2013, sobre a solicitação de autorização prévia à Previc para a manutenção de 
taxa real de juros dos planos de benefícios por elas administrados. 
 
Relativamente à análise dos demonstrativos de investimentos, cuja periocidade de 
envio era trimestral até 2014, esta se restringiu ao 2º trimestre do exercício em questão. 
Vale ressaltar que a análise em questão foi feita semestralmente em 2013 e 2014, ou 
seja, no exercício sob análise foram verificadas as informações de investimentos 
relativos ao 4º trimestre de 2013 e do 2º trimestre de 2014, conforme reportado pela 
área e verificado por esta CGU-PR. Ademais, tais análises limitaram-se ao 
monitoramento dos limites prudenciais de alocação e concentração definidos pela 
Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e do cumprimento das obrigações acessórias, 
notadamente visando à consistência dos próprios demonstrativos. 
 
Ainda sobre o assunto, inexistem procedimentos sistemáticos relacionados a outras 
análises, além da verificação de enquadramento dos limites legais dos investimentos 
das EFPC, já que as verificações efetuadas com outro escopo são pontuais, conforme 
reconhecido pela própria CGMI. 
 
Constatou-se também que a utilização das informações das centrais de liquidação e 
custódia conveniadas, visando à validação das carteiras de investimento encaminhadas 
pelas EFPC, dentre outras finalidades, não seguem procedimentos sistemáticos, 
sendo pontuais e relacionadas a operações específicas. 
 
Por fim, e com base nas informações prestadas, constatou-se que o monitoramento 
temático para o exercício de 2014 não foi realizado plenamente, prejudicando até a 
realização do ponto de controle trimestral, nos termos do PPM para o exercício em 
referência. Conforme os esclarecimentos prestados, as prioridades da área foram 
redirecionadas para outras atividades, devido a mudanças ocorridas em sua gestão, além 
de outras inicialmente não planejadas; contudo, a CGMI não encaminhou a respectiva 
documentação comprobatória dessas atividades desempenhadas. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
As causas para as situações relatadas residem em deficiências no processo de 
planejamento das atividades a cargo da CGMI, ao não serem adotadas premissas de 
atuação baseadas em riscos e procedimentos de utilização sistematizada das 
informações das centrais de custódia e liquidação conveniadas. 
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Destacam-se as seguintes responsabilidades do Diretor da DIACE e do Coordenador-
Geral da CGMI que têm relação direta com os fatos apontados, de acordo com o 
Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010: 
 
“Art. 9º Aos Diretores incumbe: (...) 
II - planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das 
atividades afetas às respectivas unidades;(...) 
Art. 10. (...) aos Coordenadores- Gerais, incumbe planejar, dirigir, coordenar, 
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades afetas às respectivas 
unidades.” (grifos nossos). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Questionada sobre o atendimento do PMI em 2014, em termos da realização das 
atividades previstas para execução e consequente elaboração dos respectivos pontos de 
controle, a CGMI informou, por meio do Despacho nº 034/2015/CGMI/DIACE/PREVIC, 
de 21/05/2015, o que se segue: 
 
“(...) 
Na oportunidade, esclarecemos que, no exercício de 2014, ocorreram mudanças de 
gestão, tanto em nível de superintendência, quanto em nível de coordenação-geral. Em 
função disso as prioridades do Plano Permanente de Monitoramento foram 
modificadas no decorrer do exercício, motivo pelo qual os monitoramentos temáticos 
não foram realizados no exercício de 2014. O que, em consequência, também 
prejudicou a realização do ponto de controle referente ao PPM. 
 
Neste ano foram realizados estudos para a alteração da Res. CMN 3.792/09, sobre 
estrutura a termo de taxa de juros - ETTJ, passivo/ativo para aceitabilidade da taxa 
atuarial. 
 
Relativamente à análise dos Demonstrativos de Investimentos, lembramos que à época, 
a periodicidade de envio era trimestral, conforme dispunha a Instrução PREVIC N° 02, 
de 18/05/2010. (...) 
 
Considerando que o prazo para a entrega do balancete era de 30 dias, o Demonstrativo 
de Investimento só era entregue após 45 dias da data final do trimestre. Isto posto e, 
ainda, considerando o tempo necessário para o tratamento dos dados, na época 
realizado manualmente por um único servidor lotado no Rio de Janeiro, o DI só ficava 
efetivamente disponível para análise após 2 ou 3 meses após o final do trimestre a que 
ser refere. 
 
Dado o exposto, ficou prejudicado o atendimento ao solicitado (...) que diz respeito às 
análises referentes ao último trimestre de 2014, porque este período só teria sua 
análise iniciada no início de março do corrente. Contudo, em função do ajuste de 
prioridades e em substituição ao monitoramento de limites foram iniciados os 
monitoramentos de FIP, SPE, fundos que apresentaram default, resultado dos 
investimentos de EFPC deficitárias, precificação de investimentos, exercício do direito 
de subscrição e estudos sobre investimentos que apresentaram elevação de risco. 
Assim, estamos encaminhando as análises do demonstrativo de investimentos relativas 
ao 2° trimestre de 2014, última disponível nesta CGMI.”. 
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Adicionalmente, indagou-se à Previc o seguinte: em que medida as mudanças de gestão, 
conforme consignado no referido despacho, ocasionaram a modificação das prioridades 
do PPM para 2014, motivo pelo qual os monitoramentos temáticos não foram realizados 
no exercício e a realização do ponto de controle para o PPM restou prejudicada; a 
adoção de medidas visando tornar a análise dos investimentos mais célere, haja vista 
que a última disponível na CGMI relativa ao exercício de 2014 refere-se ao 2° trimestre; 
e sobre a relação de entes que tiveram os respectivos investimentos analisados pela 
CGMI, relativos ao último trimestre disponível. Dessa forma, a Previc afirmou, por 
intermédio do Despacho no 037/2015/CGMI/DIACE/PREVIC, de 08/06/2015, o que se 
segue: 
 
“(...) 
Em resposta (...), destacamos que as principais ações que foram prejudicadas se 
referem, ao segundo semestre, período em que coincidiu a saída de parcela relevante 
de servidores da área, quatro servidores, dentre eles o coordenador-geral (apenas um 
foi reposto) e a mudança do superintendente. Adicionalmente, três fatos não esperados 
se somaram, o envolvimento com a revisão da Resolução CGPC 18/2006 e 26/2008, 
não inserido no planejamento, uma quantidade de análises de manutenção de taxa de 
juros atuarial, conforme previsão da Instrução Previc 01/2013, bastante superior ao 
projetado, e o destacamento do coordenador para assessoramento de administração 
especial realizada na entidade Petros, ocorrida no mês de dezembro. 
 
Nesse sentido, considerando-se a redução de pessoal e a atividades inesperadas e a 
mudança de gestão, as atividades da área foram reorientadas para o trabalho de 
melhoria do processo de monitoramento (projeto de revisão do monitoramento de 
investimentos citado no Despacho 036/2015/CGMI/DIACE/PREVIC), atendimento a 
demandas de informações de investimentos para a diretoria, que cresceram 
substancialmente em virtude da chegada novo diretor superintendente e atendimento as 
atividades inesperadas já citadas, as quais foram consideradas prioritárias. 
 
(...) informamos que os dados relativos ao 4º trimestre de 2014, já estão disponíveis 
para análise no sistema utilizado por esta CGMI. Informamos, também, que os 
Demonstrativos de Investimentos agora são encaminhados mensalmente, conforme 
dispôs a Instrução PREVIC nº 15, de 12/11/2014, o que contribuiu para redução da 
defasagem de tempo do recebimento das informações. Outra melhoria que está sendo 
implementada se refere à migração da plataforma em que as bases de dados dos 
Demonstrativos de Investimentos (DI) são manipuladas para gerar informações de 
carteira e de desenquadramentos à Resolução CMN nº 3792/2009. As bases de dados, 
que antes eram integralmente trabalhadas por meio do aplicativo Microsoft Office 
Access, estão sendo migradas para linguagem SQL e as rotinas de execução passam a 
ser feitas pela Coordenação Geral de Tecnologia da Informação. Essa medida está 
contribuindo para que o intervalo entre o fim do prazo legal para envio dos dados do 
DI pelas EFPC e a disponibilização das informações para a análise tenha reduzido 
substancialmente. 
 
Destacamos, contudo, que o fato de o último monitoramento de investimentos para 
verificação de infringência a comandos legais referir-se ao 2º trimestre de 2014 se deve 
a opção estratégica pelo monitoramento semestral em 2013 e 2014 (em exercícios 
anteriores era anual). Essa periodicidade é motivada pelo fato de as rotinas de 
tratamento de dados, análise e geração de documentos ainda serem pouco 
automatizadas, a despeito da medida citada no parágrafo anterior e do aprimoramento 
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do aplicativo para controle de ocorrências de desenquadramento referida no Despacho 
nº 036/2015/CGMI/DIACE/PREVIC. 
 
Finalmente, (...) conforme dito no Despacho nº 36/2015/CGMI/DIACE, de 08/06/2015, 
todas as entidades que foram monitoradas no exercício de 2014 constam da lista 
encaminhada anteriormente, por intermédio do Despacho nº 34/2015/CGMI/DIACE de 
21/05/2015. As ações de monitoramento normativo podem ser identificadas por 
intermédio das denominações dos arquivos onde constam os termos “monitoramento de 
investimentos” e “ação de observância a prazos e consistência de dados”.”. 
 
Com relação à inexistência de procedimentos sistemáticos e periódicos relacionados a 
outras análises, além da verificação de enquadramento dos limites legais dos 
investimentos das EFPC, como também sobre a ausência de sistemática na utilização 
das informações das centrais de custódia e liquidação conveniadas, visando à validação 
das carteiras de investimento encaminhadas pelas EFPC, dentre outras finalidades, a 
Previc, por meio do Despacho nº 036/2015/CGMI/DIACE/PREVIC, de 08/06/2015, 
assim se manifestou: 
 
“(...) 
Os procedimentos sistemáticos implementados na CGMI se referem atualmente 
exclusivamente ao monitoramento de exigências normativas relativas principalmente à 
limites prudenciais e em segundo plano o monitoramento do cumprimento das 
obrigações acessórias (consistência dos DI) para permitir o monitoramento dessas 
exigências normativas. As ações tomadas para potencializar o monitoramento foram o 
aprimoramento do aplicativo que controla as ocorrências de desenquadramentos à Res. 
3792 e inconsistências de DI, ação realizada no primeiro semestre de 2014. Observou-
se ganhos sensíveis no tempo de análise e de elaboração de documentos, uma vez que o 
citado aplicativo automatiza a geração de notas, ofícios e e-mails e facilita a análise 
dos desenquadramentos na medida em que armazena o histórico de ações anteriores. 
 
Outra ação tomada no sentido de potencializar as ações de monitoramento foi o 
aprimoramento do sistema de monitoramento de risco de investimentos, também 
conhecido por matriz de risco de investimentos. Contudo a ação foi interrompida em 
virtude de perda de servidores, que reduziu a capacidade de trabalho da área. Vê-se 
uma grande aplicação dessa ferramenta para aplicar o monitoramento sistemático 
orientado à supervisão baseada em risco. 
 
Uma última ação tomada nesse sentido foi o desenvolvimento de trabalho de revisão do 
processo de monitoramento em 2014, que propôs reestruturação do processo de 
monitoramento de investimentos e iniciou a descrição, com um razoável nível de 
aprofundamento, das atividades do processo de monitoramento de investimentos já 
revisto. Os ganhos percebidos para fins de incremento de produtividade seriam 
decorrentes da automação e documentação do processo. 
 
Sendo assim, consideramos de essencial importância a expansão do monitoramento de 
investimento com a institucionalização de monitoramentos focados em riscos e 
evidenciação de potenciais fraudes.  
 
(...) esclarecemos que por intermédio do Despacho nº 034/2015/CGMI/DIACE já foram 
encaminhadas todas as análises realizadas por meio de Notas, efetuadas por esta 
CGMI. Ressaltamos que as Notas relativas ao monitoramento sistemático de 
investimentos e prazos e formas possuem em sua denominação a identificação da 
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entidade e o termo “monitoramento de investimentos” e “ação de observância a prazos 
e consistência de dados”. As Notas que não tiverem essa denominação são resultado de 
trabalhos e demandas diversas a cargo da CGMI.  
 
(...) ratificamos que, conforme informado nas reuniões realizadas, carecemos de 
sistemas ou aplicativos para o tratamento e filtro de informações das centrais de 
custódia e especificamente com relação a BVMF, falta de sistemas para recepção de 
algumas informações da central de custódia dessa entidade. Dessa forma a utilização 
das informações dessas fontes ainda são pontuais para verificação de informações 
extras, não contidas no DI, com relação a operações específicas. 
 
Tendo em vista a preocupação externada pelos senhores relativamente a validação das 
informações de DI por meio das informações de centrais de custódia, informamos que 
vemos a importância dessa aplicação como marginal frente a outros potenciais usos 
dos dados das centrais, por dois fatores a seguir explicados.  
 
Primeiramente, pelo fato de já existir validação dos dados de DI com as demonstrações 
contábeis, as quais estão sujeitas a auditoria, portanto pode-se inferir que a 
confiabilidade dos dados de DI é semelhante às das informações contábeis. Em 
segundo lugar por não ser possível obter por meio das centrais de custódia uma 
parcela bastante representativa dos ativos totais das EFPC.  
 
Sendo mais precisos, em virtude de nossa abrangência de competência legal, somente 
podemos ter acesso às informações relativas exclusivamente aos nossos 
supervisionados, as EFPC, isso implica a impossibilidade de receber as movimentações 
de fundos de investimentos abertos, que corresponde a parcela relevante dos 
investimentos das EFPC. Ademais, alguns ativos como imóveis, operações com 
participantes e títulos de Sociedades de Propósito Específico não são ou não precisam 
ser registrados nessas centrais. 
 
Contudo, isso não significa que desconsideramos essas informações como importantes 
ferramentas para o monitoramento. Nessa linha foram mapeadas algumas aplicações, 
como a supervisão tempestiva de transações entendidas como de alto risco ou impacto 
e o acompanhamento da evolução da qualidade de crédito por meio do monitoramento 
dos eventos de pagamento dos títulos. Todavia, ainda estamos estudando os meios para 
se institucionalizar esse monitoramento, tendo em vista que exige o desenvolvimento de 
sistemas de captação e tratamento dos dados.”. 
 
Em complemento, as manifestações finais da autarquia, após a reunião de busca 
conjunta de soluções, foram prestadas por meio do Ofício nº 
2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 20/08/2015, nos termos seguintes: 
 
“(...) Informamos que o estudo relativo ao sistema de monitoramento de risco de 
investimentos encontra-se em curso e sua principal metodologia de medição de riscos 
encontra-se desenvolvida. Este algoritmo de cálculo de riscos das carteiras possibilita 
a formação da matriz de riscos de investimentos, todavia para sua perfeita 
implementação ainda se faz necessário desenvolver três outras aplicações, a saber: 

a. Ferramentas de cálculo do risco de descasamento de fluxos; 
b. Agravantes de riscos de mercado e de crédito; e 
c. Tabelas de informações consolidadas e individuais. (...) 
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Em nossa avaliação a utilização de dados externos pode ser realizada sem que seja 
necessário se criar uma nova base de dados própria. Em uma análise de custo-
benefício, a Previc passou a atualizar os Acordos de Cooperação Técnica entre Previc 
e Comissão de Valores Mobiliários - CVM, assim como entre Previc e Superintendência 
de Seguros Privados - SUSEP, relativo à ação coordenada de suas atividades de 
supervisão, bem como ao intercâmbio de informações e outras atividades correlatas, 
que permitam melhor acompanhamento do desempenho operacional, econômico e 
financeiro das entidades fechadas de previdência complementar. 
 
Com o mesmo objetivo, está em fase final de elaboração a atualização do convênio 
entre Previc e Banco Central do Brasil - BCB, com vistas ao intercâmbio de 
informações, à articulação e à coordenação de atividades comuns, conjuntas ou 
correlatas, tais como intercâmbio de informações, entre o BCB e a Previc, 
fornecimento recíproco de informações constantes de sistemas de informação, 
realização conjunta de estudos econômicos e atuariais e de análises setoriais, 
incluindo-se o intercâmbio de informações sobre estudos e análises realizadas 
individualmente, cooperação em ações de monitoramento e fiscalização, e outras ações 
não diretamente ligadas ao monitoramento. (...)”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A avaliação em questão revelou fragilidades na atuação da CGMI em 2014. Em que 
pese o cumprimento das atividades de monitoramento do envio e da consistência das 
informações prestadas pelas EFPC, em relação aos planos de benefícios por elas 
administrados, além do atendimento de consultas formuladas por essas entidades, 
identificaram-se questões que podem comprometer o desempenho da CGMI no 
exercício das suas atribuições regimentais. 
 
Verificou-se, primeiramente, a ausência, pela área incumbida em monitorar as 
aplicações dos recursos dos planos de benefícios, de atuação baseada no monitoramento 
com ênfase em riscos, a partir de processo devidamente formalizado e 
institucionalizado. A análise realizada, de verificação dos enquadramentos legais 
exigidos pela Resolução CMN nº 3.792, de 24/09/2009, e da consistência das 
informações dos demonstrativos correspondentes, embora dotada de relevância, limita a 
atuação da CGMI, pois deixam de ser levados em consideração outros aspectos 
relacionados aos diversos riscos inerentes aos investimentos, como garantia razoável da 
viabilidade e da segurança dessas aplicações. Ao proceder dessa forma, a área se 
distancia dos preceitos da Supervisão Baseada em Riscos – SBR, diretriz de atuação da 
própria Previc. Registrem-se, nesse ponto, as tratativas relatadas pela CGMI, 
notadamente a continuidade dos estudos relativos  ao sistema de monitoramento de 
risco de investimentos e a elaboração da principal metodologia de medição de riscos, 
cuja implementação encontra-se condicionada ao desenvolvimento de outras aplicações, 
ainda em andamento. 
 
Quanto às atividades planejadas para realização em 2014, o monitoramento temático 
para o exercício não foi executado plenamente, já que as prioridades da área foram 
redirecionadas para outras atividades, devido a mudanças ocorridas em sua gestão, além 
de outras inicialmente não planejadas. 
 
Outra questão a ser considerada diz respeito à periodicidade de avaliação das 
informações de investimentos. A estratégia adotada nos 2 (dois) últimos exercícios, a de 
proceder a análise das informações semestralmente, ou seja, tratar os demonstrativos de 
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2 (dois) trimestres de cada ano, também fragiliza a atuação da CGMI. Tal situação foi 
influenciada pela predominância de atividades manuais no tratamento dessas 
informações. Além disso, a periodicidade do envio dos demonstrativos, trimestral até 
2014, dificultava o exercício tempestivo dessa atividade, já que os demonstrativos 
tinham que ser encaminhados pelas entidades até o 15º (décimo quinto) dia útil 
subsequente ao prazo final de encaminhamento dos balancetes obrigatórios por trimestre 
civil, ou seja, somente eram recebidos no exercício 3 (três) dos 4 (quatro) 
demonstrativos do ano, conforme quadro anteriormente exposto. 
 
A adoção da periodicidade de envio mensal desse conjunto de dados, a partir de 2015, 
representará ganho considerável para a CGMI, na medida em que permitirá a formação 
de bases históricas de informações de investimentos mais amplas e precisas. Todavia, 
representará também desafio para a área, haja vista que o quantitativo de demonstrativos 
anuais para análise será bem maior. 
 
Quanto à carência de servidores, a relação do quadro funcional da autarquia fornecida a 
esta CGU-PR revelou a existência de 7 (sete) servidores na CGMI em 2014. Por ocasião 
da Auditoria Anual de Contas 2013, observou-se que a coordenação-geral possuía à 
época 8 (oito) servidores, ou seja, desconsiderando a mudança de seu coordenador-
geral, a perda verificada foi de 1 (um) servidor. 
 
Merece destaque a migração das bases de dados de investimentos para outra plataforma, 
já finalizada, fazendo com que o intervalo de tempo entre a recepção das informações 
encaminhadas pelas EFPC e a disponibilização desses dados para análise dos servidores 
da área seja consideravelmente reduzido. Relatos de servidores da CGMI sobre a 
utilização da nova sistemática atestam esse ganho na produtividade deles. 
 
Por fim, identificou-se a inexistência de procedimento sistemático de utilização das 
informações das centrais de custódia e liquidação conveniadas. Nos termos das 
justificativas prestadas, tais informações são utilizadas de forma pontual, e que o uso 
das informações para validação dos demonstrativos encaminhados pelas EFPC, como 
exemplo de uso dessas informações, é considerado marginal pela CGMI em virtude de 
“(...) já existir validação dos dados de DI com as demonstrações contábeis, as quais 
estão sujeitas a auditoria, portanto pode-se inferir que a confiabilidade dos dados de 
DI é semelhante às das informações contábeis. Em segundo lugar por não ser possível 
obter por meio das centrais de custódia uma parcela bastante representativa dos ativos 
totais das EFPC”. 
 
Com relação à primeira afirmação, de já existir validação dos dados de DI com as 
demonstrações contábeis, é importante ressaltar que tal fato representa riscos, já que as 
duas fontes de informação são internas à entidade a que se referem e podem estar 
totalmente convergentes, mas não corresponderem à realidade; nesse caso, a 
circularização externa dessas informações mitigaria os riscos mencionados. 
 
Por outro lado, e apesar da impossibilidade de utilização de todas as informações 
constantes das centrais, dado o eventual sigilo por envolver informações não exclusivas 
das EFPC, o uso de parte dessas mesmas informações, no caso as exclusivas das 
entidades, já representaria ganho considerável nas análises realizadas. 
 
Cita-se que a CGMI reconhece a importância da institucionalização de procedimento 
nesse sentido, inclusive com aplicações já identificadas, apesar de não dispor de 
sistemas de captação e tratamento dos dados correspondentes. A validação das 
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aplicações de recursos dos planos de benefícios informados nos demonstrativos pelas 
EFPC seria seguramente apenas uma dessas aplicações. Ademais, e nos termos das 
manifestações finais prestadas após a reunião de busca conjunta de soluções, a Previc 
está atualizando os acordos de cooperação técnica mantidos com outros atores, como a 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP e Banco Central do Brasil – BCB. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a CGMI finalize os estudos e implemente o sistema de 
monitoramento de risco de investimentos, de forma a tornar sua atuação mais alinhada à 
Supervisão Baseada em Riscos, ampliando inclusive o escopo de suas verificações de 
modo a tratar também questões relacionadas aos diversos riscos inerentes às aplicações 
dos recursos garantidores dos planos de benefícios administrados pelas EFPC. 
 
Recomendação 2: Que a CGMI realize estudos visando aferir a conveniência da 
utilização das informações das centrais de custódia e liquidação conveniadas de forma 
sistemática e periódica, a partir de processo de trabalho definido em decorrência da 
identificação de aplicações que agreguem valor às informações disponibilizadas pelas 
centrais. 
 
1.1.1.3 CONSTATAÇÃO 

 
Inadequação da disposição da Auditoria Interna na estrutura organizacional da 
Previc. 
 
Fato 

 
Registre-se, primeiramente, que a avaliação efetivada procurou responder a seguinte 
questão de auditoria: A disposição da Auditoria Interna na estrutura organizacional da 
Previc é adequada e está em conformidade com os normativos relacionados? 
 
O Decreto nº 7.075, de 26/01/2010, que dispôs sobre a Estrutura Regimental e o Quadro 
Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Previc, 
posicionou a Auditoria Interna como órgão seccional da Autarquia, a exemplo da 
Diretoria de Administração e da Procuradoria Federal. 
 
Entretanto, tal arranjo organizacional vai de encontro ao determinado no art. 15, §§ 3º e 
4º, do Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, que dispôs sobre o Sistema de Controle Interno 
do Poder Executivo Federal, reproduzidos a seguir: 
 
“Art. 15. As unidades de auditoria interna das entidades da Administração Pública 
Federal indireta vinculadas aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República 
ficam sujeitas à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos 
órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, em suas 
respectivas áreas de jurisdição. 
(...) 
§ 3º A auditoria interna vincula-se ao conselho de administração ou a órgão de 
atribuições equivalentes. 
§ 4º Quando a entidade da Administração Pública Federal indireta não contar com 
conselho de administração ou órgão equivalente, a unidade de auditoria interna será 
subordinada diretamente ao dirigente máximo da entidade, vedada a delegação a outra 
autoridade.”. 
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A determinação contida no Decreto nº 3.591, de 06/09/2000, visa garantir a 
independência técnica das unidades de auditoria interna das Entidades da Administração 
Pública Federal, ao dispô-las, na estrutura organizacional dessas entidades, vinculadas 
ao Conselho de Administração ou órgão de atribuições assemelhadas, ou ainda, na 
inexistência dos dois, subordinadas ao seu gestor máximo. 
 
Embora não tenha sido identificada a perda da independência técnica da Auditoria 
Interna, a Autarquia incorre no risco de ter fragilizada a atuação de sua unidade no 
desempenho das suas atribuições regimentais, pela ocorrência de eventuais limitações 
impostas pelas áreas auditadas, e uma das situações que podem mitigar/eliminar tal 
risco é a vinculação/subordinação supramencionada. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
A causa para a situação identificada reside no fato de não haver reconhecimento da 
importância da independência técnica da Auditoria Interna da Previc por sua gestão, 
pela não implementação da modificação na estrutura organizacional da Autarquia, ainda 
nos termos consignados no Ofício nº 3.753/2012/AUDI/PREVIC, de 22/10/2012. 
 
Conforme disposto no inciso VI do Artigo 84 da Constituição Federal, compete ao 
Presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento 
da administração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou 
extinção de órgãos públicos. De acordo com o disposto no Parágrafo Único do mesmo 
Artigo, essa atribuição poderá ser delegada ao Ministro de Estado. No caso em tela, 
atualmente o Decreto n° 7.075/2010 é o ato normativo que aprovou a Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções 
Gratificadas e das Funções Comissionadas da Previc. Por fim, destaca-se a competência 
da Diretoria Colegiada insculpida no art. 11, XXI, do Regimento Interno da Previc, 
aprovado por meio da Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010, qual seja a de “(...) adotar 
as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos.”. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Sobre o assunto, a Autarquia informou o seguinte, por meio do Ofício nº 3.664 
AUDI/PREVIC, de 26/11/2014: 
 
“Atualmente o Decreto mencionado está sofrendo modificações com vistas à 
reorganização da estrutura na Previc. Sendo assim, e por tratar-se de um documento 
ainda “em estudo” não será possível a disponibilização do mesmo. No entanto, será 
observado naquele as orientações dos atos normativos vigentes.”. 
 
Complementarmente, as manifestações finais da autarquia, após a reunião de busca 
conjunta de soluções, foram prestadas por meio do Ofício nº 
2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 20/08/2015, in verbis: 
 
“Conforme (...) os esforços para imprimir nova dinâmica de atuação à Previc 
consubstanciadas no Planejamento Estratégico e no projeto PSP Previc, tem-se atuado 
em prol da alteração do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010. Dessa forma, 
comprometemo-nos a, nesta alteração, modificar a localização da Auditoria na 
Estrutura Organizacional vigente reposicionando-a como órgão de assistência direta à 
Diretoria Colegiada. (...)”. 
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##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A situação identificada perdura já há algum tempo. Por ocasião dos trabalhos de 
Auditoria de Avaliação da Gestão da unidade de auditoria interna da Previc em 2012, e 
após questionamento desta CGU-PR, a Autarquia informou, por meio do Ofício nº 
3.753/2012/AUDI/PREVIC, de 22/10/2012, que havia sido assinada em 10/10/2012 
proposta de alteração do Decreto nº 7.075, de 26/01/2010, modificando seu Anexo I, 
com o intuito de alterar o posicionamento da Auditoria Interna na estrutura 
organizacional da Previc, passando de órgão seccional para órgão de assistência direta e 
imediata à Diretoria Colegiada. Todavia, não foram fornecidos maiores esclarecimentos 
sobre as razões de a proposta ainda não ter avançado, desde essa manifestação prestada 
em 2012. 
 
De acordo com a última informação fornecida, o citado Decreto nº 7.075, de 
26/01/2010, será modificado visando à reorganização estrutural da Autarquia, e 
contemplará a nova disposição de sua unidade de auditoria interna.  
 
A questão da autonomia funcional da Auditoria Interna já é reconhecida pela própria 
Autarquia. Nos termos do seu Manual de Auditoria: 
 
“A Unidade de Auditoria Interna, quanto à vinculação hierárquica, está subordinada à 
Diretoria Colegiada e vinculada administrativamente ao Diretor Superintendente. Essa 
vinculação tem por objetivo propiciar à Unidade de Auditoria Interna um 
posicionamento suficientemente elevado de modo a conferir-lhe independência 
organizacional e ainda permitir-lhe desincumbir-se de suas responsabilidades com 
abrangência. 
 
A independência técnica na atuação da Unidade de Auditoria Interna deverá ser 
assegurada pela sua subordinação direta à Diretoria Colegiada e, também, pela 
supervisão por parte do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.”. 
 
No entanto, para além do atendimento às normas vigentes, faz-se necessária a 
adequação do posicionamento da auditoria interna na estrutura organizacional da Previc, 
por representar o reconhecimento e a explicitação formal, pelas instâncias estratégicas 
da entidade, da importância e da independência técnica da citada unidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a Previc formalize ao Ministério da Previdência Social proposta 
de alteração da sua estrutura organizacional, reposicionando-se a Auditoria Interna 
como Órgão de assistência direta à Diretoria Colegiada. 
 
1.1.1.4 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação da atuação da Auditoria Interna da Previc em 2014. 
 
Fato 

 
A fim de se avaliar a atuação da Auditoria Interna da Previc em 2014, procurou-se 
responder as seguintes questões de auditoria: 
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1. A Auditoria Interna possui processos de trabalho definidos, contemplando a 
existência de Manual de Auditoria ou semelhante? 

2. A Auditoria Interna realiza monitoramento das recomendações pendentes de 
atendimento oriundas das auditorias realizadas? 

3. O nível de atendimento das recomendações exaradas pela unidade de auditoria 
interna é adequado e demonstra o comprometimento das áreas da Entidade com a 
atuação da Auditoria Interna? 

4. A Auditoria Interna acompanha de forma tempestiva a implementação das 
recomendações e determinações dos Órgãos de Controle? 

5. A Auditoria Interna encaminhou, de forma tempestiva, os relatórios ou documentos 
equivalentes das auditorias realizadas no exercício de 2014 a esta CGU-PR? 

 
A Auditoria Interna da Previc tem como função avaliar a efetividade da execução dos 
programas de governo de responsabilidade da Autarquia, quais sejam fiscalização e 
supervisão das atividades das Entidades Fechadas de Previdência Complementar – 
EFPC e execução das políticas para o regime de previdência complementar operado 
pelas EFPC. Também, a Auditoria Interna atua na avaliação do desempenho das áreas 
administrativas e finalísticas da Previc. 
 
Cabe ainda citar que o quadro técnico da Auditoria Interna compõe-se apenas de 3 (três) 
auditores, além de sua Auditora-Chefe, com o auxílio de 1 (um) analista administrativo. 
Ademais, as ações de capacitação para servidores da área, realizadas entre agosto e 
setembro de 2014 sobre assuntos voltados especificamente para auditoria e controle 
interno, totalizaram 140 (cento e quarenta) horas e beneficiaram 2 (dois) servidores. 
 
No que diz respeito à definição de processos de trabalho, contemplando a existência 
de Manual de Auditoria ou semelhante, verificou-se que a Auditoria Interna da Previc 
desenvolveu manual alinhado às Normas Internacionais de Auditoria, com a finalidade 
de “padronizar e disciplinar a sua atuação, enfatizando os aspectos relacionados ao 
planejamento, exame, avaliação, conclusão e oferecimento de medidas mitigadoras.”. 
Cita-se também a existência de Regimento Interno, aprovado pela Portaria Previc nº 53, 
de 01/02/2013, como elemento definidor de sua atuação. 
 
Do ponto de vista operacional, as atividades da Auditoria Interna estão consignadas no 
seu Manual de Auditoria, o qual apresenta conceitos, diretrizes gerais e procedimentos 
para orientar o exercício de suas atribuições regimentais. 
 
No âmbito do citado manual de auditoria encontra-se definido o rito para a elaboração 
do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT. Salienta-se que o processo 
de elaboração do PAINT guarda conformidade não somente com as necessidades 
internas e externas da Autarquia, mas também com o Plano Plurianual (PPA), com o 
Planejamento Estratégico Institucional e com a legislação vigente. 
 
Observou-se que para o levantamento das informações e a posterior elaboração do 
PAINT, a Auditoria Interna da Previc, como metodologia de trabalho balizada por seu 
Manual de Auditoria, realiza entrevistas com as demais áreas da Autarquia, verifica se 
há outras ações de auditoria em andamento e avalia a situação de recomendações 
prévias da CGU-PR e da própria Auditoria Interna. Posteriormente ao levantamento das 
informações, é feito ranqueamento por meio de matriz de risco, na qual é realizada a 
identificação, hierarquização e priorização dos riscos. Após essa etapa, são selecionadas 
aquelas informações levantadas que apresentam o maior grau de criticidade para as 
ações de auditoria. 
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Quanto ao monitoramento do atendimento das recomendações da Auditoria 
Interna, verificou-se que está definido no Manual de Auditoria que esse 
acompanhamento objetiva assegurar “(...) que as ações saneadoras de gestão foram 
efetivamente implementadas ou que os gestores superiores aceitaram o risco de não 
adotar qualquer medida.”. 
 
Uma das metodologias usadas pela Auditoria Interna para monitorar as suas 
recomendações é por meio da definição do “status” ou situação da 
recomendação/solução. A partir da análise das respostas do gestor em relação às 
providências por ele adotadas, ou pela ausência delas, a Auditoria Interna preenche uma 
coluna em planilha eletrônica a fim de definir o “status” da recomendação, que podem 
ser os seguintes, conforme o seu Manual de Auditoria: 
 

• Recomendação encaminhada: é a recomendação no momento de seu 
encaminhamento; 

• Recomendações aceitas/acatadas e implementadas: são aquelas formalmente 
aceitas pelo gestor, em que ele informa que adotou as providências. Portanto, 
elas terão sido pertinentes e adequadas. É o “status” ideal de uma 
recomendação; 

• Recomendações em estudo ou em implementação: o gestor informa que estão 
em andamento estudos ou providências para atendimento às recomendações. 
Deverá ser fixado prazo ao gestor para informar a implementação, sendo o que 
exige maior importância do acompanhamento; 

• Recomendação acatada/não implementada: é a recomendação formalmente 
aceita pelos gestores, sem que tenha sido identificado qualquer indício de sua 
efetiva implementação. É o “status” da recomendação onde deve ser observado e 
controlado o prazo definido para implementação, ou os limites temporais; 

• Recomendações não comentadas/ignoradas: o gestor não se manifesta sobre as 
recomendações. Será fixado novo prazo, definitivo, para o gestor se pronunciar. 
É o “status” da recomendação onde deve ser constatada sua efetiva 
oportunidade, suficiência e exequibilidade; 

• Recomendações contestadas: o gestor não considera pertinente a recomendação 
ou inviável seu atendimento e a recusa formalmente. Nesse caso, devem ser 
revistos os papéis de trabalho e reavaliadas as questões contestadas, com vistas a 
ratificar ou retificar a recomendação proposta, verificando a sua oportunidade, 
suficiência e exequibilidade; 

• Recomendações não mais aplicáveis: em razão de mudanças de condição ou de 
superveniência de fatos que tornem inexequível a implementação da 
recomendação. 

 
Por meio do Ofício nº 3.551/2014/AUDI/PREVIC, de 18/11/2014, expedido pela 
Auditoria Interna da Previc em resposta à SA 201412285-01, foi apresentada planilha 
eletrônica informando a situação das recomendações expedidas em 2013 e em 2014 
para as suas respectivas ações de auditoria. Neste período, foram exaradas 51 (cinquenta 
e uma) recomendações, conforme quadro apresentado a seguir: 
 
Tabela: Situação das recomendações exaradas pela Auditoria Interna da Previc em 2013 e 2014 

Situação da recomendação Quantidade Percentual 
Atendida 39 76,47% 
Não atendida e ainda no prazo 3 5,88% 
Em análise pela Auditoria Interna 9 17,65% 
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Total 51 100% 
Fonte: Planilha eletrônica encaminhada por meio do Ofício nº 3.551 de 18/11/2014 
 
Destas, 39 (trinta e nove) recomendações foram atendidas, ou seja, os gestores 
responsáveis pelas áreas afetas adotaram as providências necessárias para sanar aquilo 
que foi recomendado, resultando em 76,47% de atendimento, demonstrando 
comprometimento razoável das áreas da Entidade com a atuação da Auditoria Interna. 
 
Verificou-se também que 3 (três) recomendações ainda não tiveram providências 
tomadas pelo gestor e estão com o “status” de “Não atendida”. Todavia, todas têm como 
prazo de atendimento a data de 15/10/2015. Por fim, verificou-se na planilha 
encaminhada que 9 (nove) recomendações, dentre as que tiveram providências 
encaminhadas pelo gestor, estão com a situação “Em análise”. Tal fato, conforme 
esclarecimentos prestados pela Auditora-Chefe, decorreu dos trabalhos da auditoria 
extraordinária que se encontrava em andamento, o que provocou a demora da Auditoria 
Interna da Autarquia na avaliação das providências adotadas pelas áreas responsáveis. 
 
Adicionalmente, a Auditoria Interna informou que “(...) continuamente monitora as 
recomendações emitidas tanto por ela quanto pelos órgãos de controle. Até 
setembro/2014 não havia sistema que permitisse a formalização do monitoramento da 
recomendação. Dessa forma, o registro das recomendações e seu monitoramento era 
efetuado através de planilhas. Com a implementação do Sistema Condex tal situação 
encontra-se em vias de ser formalizada.”. 
 
Assim, observou-se que a unidade de Auditoria Interna vem realizando o 
monitoramento das recomendações expedidas, ainda que o controle por meio de 
planilha eletrônica não seja o mais adequado para extrair informações gerenciais, o que 
deixará de ser feito com a implantação do Condex. Com efeito, a expectativa é que o 
referido sistema contribua para aprimorar o monitoramento do atendimento das 
recomendações, maximizando o percentual de atendimento das recomendações, 
apresentando-se como uma ferramenta para fortalecer os controles internos da 
Autarquia e contribuindo para a tomada de decisão gerencial. 
 
Quanto ao acompanhamento das recomendações e determinações dos Órgãos de 
Controle, deve-se ressaltar a criação do Comitê de Controle Interno Administrativo – 
CCIA, por meio da Portaria nº 419, de 26/09/2013, no âmbito do Ministério da 
Previdência Social – MPS e de suas entidades vinculadas. 
 
Compete ao citado comitê o acompanhamento do atendimento das determinações do 
TCU e das recomendações da CGU-PR, além de subsidiar a melhoria dos controles 
internos administrativos nos Órgãos e Entidades participantes. 
 
Ainda no contexto da atuação do CCIA, cita-se a existência de indicadores de 
desempenho utilizados no processo de acompanhamento das determinações do TCU e 
das recomendações da CGU (IRCI, IRCE e IRAI), a serem aferidos pelo MPS e 
respectivas entidades. 
 
Por fim, procurou-se verificar o cumprimento do disposto no art. 8º da Instrução 
Normativa CGU nº 7, de 29/12/2006, que determinou o encaminhamento a esta CGU-
PR, em até 60 dias após sua edição, dos relatórios ou documentos equivalentes das 
auditorias realizadas. 
 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

56 

O PAINT da Previc para o ano de 2014 previu a realização de 8 (oito) programas de 
auditoria, todavia, dos 3 (três) programas que estavam concluídos quando da realização 
desse trabalho de auditoria, 1 (um) deles não teve o respectivo relatório enviado à CGU-
PR dentro do prazo estipulado normativamente, quando de sua conclusão. Deve-se 
notar, também, que, dos 2 (dois) relatórios encaminhados tempestivamente, 1 (um) 
deles o foi quando solicitado por este Órgão de Controle para verificação da 
consistência do seu planejamento e execução. 
 
A Auditoria no Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) foi previsto no 
PAINT de 2014 (Programa 05), com previsão de utilizar 630 “horas-homem” e ser 
concluído até agosto de 2014. O Programa foi concluído em maio de 2014, mas o 
relatório só foi encaminhado para esta CGU-PR em novembro de 2014, quando 
solicitado. 
 
Nesse sentido, destaca-se que a Auditoria Interna da Previc já adotou as providências 
necessárias objetivando a não recorrência da situação identificada. 
 
##/Fato## 

1.1.1.5 CONSTATAÇÃO 

 
Deficiências nos processos de planejamento e de execução das ações da Auditoria 
Interna. 
 
Fato 

 
A fim de se avaliarem os processos de planejamento e de execução das ações da 
Auditoria Interna da Previc, procurou-se responder as seguintes questões de auditoria: 
 
1. O PAINT referente ao exercício de 2014 foi executado conforme planejado? 
2. O planejamento e a execução das ações realizadas pela Auditoria Interna da Previc, 

materializados na documentação e na respectiva produção de papéis de trabalho, 
foram adequados e consistentes? 

 
Avaliação do processo de planejamento das atividades operacionais da Auditoria 
Interna, incluindo a execução do PAINT referente ao exercício de 2014 
 
Cabe citar que, do universo de programas já encerrados no âmbito do PAINT 2014, 
quando da realização deste trabalho em novembro de 2014, selecionaram-se para análise 
da documentação pertinente os Programas de Auditoria 03 e 05, Gestão do 
Conhecimento Institucional e Auditoria no Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens – SCDP, respectivamente, o que representou 66,67% do universo 
considerado. 
 
Nesse sentido, as verificações realizadas tomaram por base o seguinte aspecto: 
 

a. Consistência e adequação do processo de planejamento da Auditoria Interna, 
incluindo a sua documentação e a utilização de critérios objetivos para a 
definição do escopo dos trabalhos de auditoria e de matriz de risco, 
contemplando também a execução do PAINT conforme planejado. 

 
Para as avaliações pretendidas quanto à documentação do processo de planejamento, 
procurou-se identificar: 
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• Existência de documentação do planejamento da auditoria; 
• Aderência entre o escopo e os objetivos do programa/ação avaliado, contidos no 

planejamento da atividade, com a correspondente informação consignada no 
PAINT 2014; 

• Realização de levantamento de dados constantes de sistemas corporativos e se 
esses dados foram considerados quando do planejamento da auditoria; 

• Elaboração de programa/plano de auditoria com procedimentos que 
contemplavam técnicas, detalhamentos e testes suficientes para o atingimento 
dos objetivos dos trabalhos; 

• Previsão da quantidade de “horas-homem” e de recursos materiais necessários à 
execução dos trabalhos; 

• Identificação dos riscos de auditoria, relacionados à possibilidade de não se 
atingirem os objetivos dos trabalhos de forma satisfatória, além da identificação 
de procedimentos a serem utilizados para eliminar/mitigar tais riscos; 

• Existência de informações que demonstrem a natureza, a extensão e a 
profundidade dos procedimentos de auditoria a serem aplicados. 

 
Os resultados das verificações efetuadas estão demonstrados no quadro seguinte: 
 
Quadro: Consistência do planejamento 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 03 

RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 05 
1.1. O planejamento da auditoria encontra-
se devidamente documentado? 

Sim Sim 

1.2. Existe aderência entre o escopo e os 
objetivos do programa/ação de auditoria 
com a correspondente informação 
consignada no PAINT para o exercício em 
referência? 

Não Sim 

1.3. Foram efetuados levantamento de 
dados constantes de sistemas corporativos e 
esses dados foram considerados quando do 
planejamento da auditoria? 

Não se aplica Sim 

1.4. Foi elaborado programa/plano de 
auditoria com procedimentos que 
contemplavam técnicas, detalhamentos e 
testes suficientes para o atingimento dos 
objetivos dos trabalhos? 

Sim Sim 

1.5. Consta a previsão da quantidade de 
“horas-homem” e de recursos materiais 
necessários à execução dos trabalhos? 

Sim Sim 

1.6. Os riscos da Auditoria Interna, que 
estão relacionados à possibilidade de não se 
atingirem os objetivos dos trabalhos de 
forma satisfatória, foram levados em 
consideração, com os respectivos 
procedimentos para eliminá-los/mitigá-los? 

Parcialmente Parcialmente 

1.7. Foram utilizados critérios objetivos na 
definição do escopo da auditoria? 

Sim Sim 

1.8. Constam informações que demonstrem 
a natureza, a extensão e a profundidade dos 
procedimentos de auditoria a serem 
aplicados? 

Sim Sim 

Fonte: Programas 03 e 05 PAINT 2014 Previc. 
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Em síntese, o material examinado (relatórios mencionados e documentação 
correspondente) permitiu concluir que houve a devida formalização do planejamento 
das auditorias, com registros dos exames realizados, indicação dos procedimentos e 
técnicas aplicadas e descrição do processo de construção da amostra a ser examinada. 
 
Por outro lado, os riscos de auditoria estão listados, mas não há descrição de sua 
vinculação com os exames, de forma que não é possível compreender porque se aplicam 
aos trabalhos analisados, nem quais as medidas adotadas para mitigá-los/eliminá-los. 
 
Há que se ressaltar que os modelos de questionário e de “check-list” utilizados nas 
auditorias relacionadas aos programas 03 e 05, respectivamente, contendo as questões 
de verificação, não constavam de seus planejamentos, mas somente nos respectivos 
relatórios finais com os resultados dos trabalhos realizados. 
 
Em relação à execução do PAINT para o exercício de 2014, verificou-se inicialmente 
que a Auditoria Interna atendeu à normatização sobre o assunto, realizando o 
planejamento em consonância com suas atribuições institucionais, contribuindo para a 
melhoria dos controles internos e da própria gestão da Autarquia, bem como para o 
fortalecimento das atividades de auditoria interna e para o atendimento das demandas 
dos órgãos de controle. 
 
As ações de auditoria previstas no PAINT 2014 foram planejadas para serem executadas 
por 3 (três) servidores, incluindo a Auditora-Chefe. Em exame ao referido documento, 
verificou-se que foram planejadas para o exercício de 2014 8 (oito) Ações Ordinárias, 
conforme o seguinte quadro: 
 

Programas e Ações Extraordinárias 
Previsão de 
conclusão 

(PAINT 2014) 
Situação 

1 – Avaliação dos Atos e Fatos da Gestão e Parecer de 
Auditoria 

Março/2014 
Concluído em julho 

de 2014 
2 – Auditoria no Processo de Gestão Orçamentária, 
Financeira e Contábil, associada com avaliação das 
informações gerenciais, de planejamento e do 
desempenho da gestão. 

Junho/2014 
Reprogramado para 

2015 

3 – Gestão do Conhecimento Institucional Maio/2014 
Concluído em 

dezembro de 2014 

4 – Auditoria no Sistema de Arrecadação da PREVIC Julho/2014 
Reprogramado para 

2015 
5 – Auditoria no Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens – SCDP 

Agosto/2014 
Concluído em maio 

de 2014 
6 – Auditoria para verificação dos Controles Internos 
Instituídos na Coordenação Geral de Patrimônio e 
Logística 

Setembro/2014 
Concluído em 

janeiro de 2015 

7 – Auditoria no Processo de Gestão das Contratações 
de Serviços de Prestação Continuada 

Setembro/2014 
Reprogramado para 

2015 
8 – Auditoria no Processo de Gestão da Folha de 
Pagamento da Previc 

Setembro/2014 
Reprogramado para 

2015 

* Foi realizada 1 (uma) Auditoria Extraordinária - 
Concluída em 

novembro de 2014 
Fonte: PAINT 2014 e Ofícios nºs 3.664 AUDI/PREVIC e 293/GABIN/DISUP/PREVIC, de 26/11/2014 e 
05/02/2015, respectivamente. 
 
Todavia, quanto à execução do plano, identificou-se que foram concluídas somente 4 
(quatro) das 8 (oito) ações previstas para o exercício de 2014, resultando em 50% de 
execução do total planejado. Dos programas restantes, todos foram remanejados para o 
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exercício de 2015. Levando em consideração a previsão de conclusão dos programas 
consignados no referido plano, apenas o programa 05 foi finalizado dentro do prazo 
planejado. Ressalte-se a realização de 1 (uma) ação extraordinária, iniciada em 
setembro de 2014 e concluída em novembro do mesmo ano. 
 
Avaliação da execução das atividades operacionais da Auditoria Interna 
 
Quanto ao propósito, as verificações realizadas tomaram por norte os aspectos a seguir 
discriminados: 
 

a. Adequabilidade dos papéis de trabalho, em termos da abrangência e do grau de 
detalhamento suficientes para propiciar o entendimento e suporte às 
recomendações exaradas, da integridade física do sistema de arquivos, e da 
rastreabilidade, razoabilidade, tempestividade, objetividade e clareza das 
evidências que suportaram os achados de auditoria; 

b. Identificação precisa das causas para os achados de auditoria, evidências 
suficientes, relevantes, adequadas e úteis, como também se as recomendações 
exaradas pela AUDIN são suficientes para eliminar/mitigar as causas 
relacionadas com os achados de auditoria. 

 
A verificação realizada nas evidências de suporte aos achados de auditoria obedeceu aos 
critérios a seguir elencados: 
 

• Rastreabilidade, entendida como a facilidade de localização das evidências no 
ambiente/local de armazenamento dos papéis de trabalho e sua vinculação aos 
achados aos quais dão suporte; 

• Razoabilidade, característica relacionada à: (i) se a seleção dos papéis de 
trabalho coletados/reunidos pelos auditores não possui excessos de informações 
e documentos desnecessários; (ii) se estão mantidos somente os casos de 
evidências que efetivamente dêem suporte aos relatos, limitando as impressões, 
as cópias e as digitalizações aos casos de necessidade comprovada; e (iii) se as 
informações e documentos que sejam de acesso continuado para dar suporte a 
diversas ações de controle estão arquivados de forma eletrônica em pasta 
permanente digital, contendo todas as informações necessárias a futuro resgate; 

• Tempestividade, entendida como a coleta e o armazenamento quando da 
realização dos trabalhos de auditoria; 

• Objetividade e clareza, características associadas à: (i) se os papéis de trabalho 
focam nos pontos referentes ao entendimento e validade do trabalho; e (ii) se os 
papéis de trabalho são compreensíveis, de forma que qualquer pessoa que 
manuseie referidos papéis seja capaz de determinar o seu propósito e alcance, 
assim como as conclusões de quem o preparou, evitando-se a necessidade de 
explicações verbais ou orais suplementares. 

 
Além disso, ressalta-se que a suficiência, relevância, adequação e utilidade das 
evidências foram avaliadas levando-se em consideração o seguinte: 
 

• A informação suficiente é aquela que é factual e convincente, de tal forma que 
uma pessoa prudente e informada possa entendê-la da mesma forma que o 
auditor interno; 

• A informação adequada é aquela que, sendo confiável, propicia a melhor 
evidência alcançável, por meio do uso apropriado das técnicas de Auditoria 
Interna; 
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• A informação relevante é a que dá suporte às conclusões e às recomendações da 
Auditoria Interna; 

• A informação útil é a que auxilia a entidade a atingir suas metas. 
 
Como resultado das análises realizadas, identificou-se que os papéis de trabalho que 
deram suporte aos achados de auditoria nos casos examinados estão devidamente 
organizados e atendem aos critérios de rastreabilidade, razoabilidade, tempestividade, 
objetividade e clareza. Todavia, em virtude da não identificação das causas relacionadas 
a esses achados das auditorias realizadas, não possuem abrangência e detalhamento para 
propiciar o entendimento e suporte às recomendações exaradas. 
 
Especificamente quanto ao relatório de auditoria gerado no âmbito do programa 03, 
identificou-se insuficiência nas evidências coletadas para darem suporte às constatações 
de auditoria. Basicamente, as evidências contidas no supracitado relatório foram 
respostas ao questionário aplicado a entrevistados selecionados, o que, por si só, não 
permitiria concluir com razoável segurança quanto ao desempenho da unidade de 
recursos humanos da Autarquia no que se refere à ação pretendida, nem concluir sobre o 
objetivo geral estabelecido para o trabalho, tampouco dos objetivos específicos. 
 
Com relação à consistência dos relatórios de auditoria, não há identificação das causas 
para constatações consignadas nos 2 (dois) relatórios examinados. Consequentemente, a 
verificação da adequabilidade das recomendações emitidas restou prejudicada, no 
sentido de que se concentrariam no propósito de eliminar/mitigar a(s) causa(s) da 
situação motivadora dos apontamentos. Todavia, e mesmo diante da ausência de causas 
identificadas, constatou-se a existência de recomendações de cunho genérico e de difícil 
acompanhamento do seu atendimento pela Auditoria Interna, como as seguintes: 
 

PROGRAMA ITEM CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

03 5.1.4 

1. Desconhecimento dos 
servidores das prioridades 
existentes na PREVIC no que se 
refere a Gestão do Conhecimento. 

1. Tornar pública a importância 
estratégica da realização da 
Gestão do Conhecimento 
Institucional, buscando o 
engajamento de toda a Casa e 
utilizando ampla e permanente 
divulgação. 

03 5.1.12 
1. Não existe gestão por 
competência na Previc. 

2. Dar celeridade ao 
cumprimento do Decreto n° 
5.707/06 que estabelece que a 
política de capacitação da 
Administração Pública Federal 
deve ter por base a Gestão por 
Competências, processo que só 
pode ser concluído após o 
devido mapeamento. 

03 5.1.21 

1. Inexistência de ferramentas de 
mapeamento do conhecimento 
tácito institucional. 
2. A Instituição desconhece onde 
está localizado o conhecimento 
tácito (quem são os detentores de 
conhecimento de alta 
complexidade). 

4. Incentivar a transmissão do 
conhecimento tácito ou 
experiencial. 
5. Privilegiar a metodologia de 
Treinamento em Serviço nas 
atividades de capacitação, dando 
a devida atenção à qualidade da 
instrutória. 

05 5.2 

4. (...) foi verificado que as 
PCDPs nº 167 e 187 possuíam 
valores classificados com “valor 
reembolsado” no SCDP, mas não 
havia nenhuma informação sobre 

2. Anexar na Prestação de 
Contas de Diárias e Passagens, 
sempre que houver qualquer 
alteração nos valores a pagar, 
justificativa ou demonstrativo 
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a causa que originou os mesmos 
(...) 

que comprove os valores pagos 
aos servidores em razão de 
viagens a serviço da 
Administração. 

05 5.2 

7. (...) Foi constatado por esta 
Auditoria Interna que as PCDPs 
entregues para análise não 
possuíam memórias de cálculos. 
Portanto, a afirmativa da unidade 
não encontra respaldo quando da 
verificação dos processos físicos. 

5. (...) Anexar os documentos 
necessários, tanto no SCDP, se 
possível, quanto nos processos 
físicos, para a verificação dos 
cálculos e a efetiva devolução 
dos valores por parte dos 
servidores e colaboradores da 
Previc. 

05 5.3. 

1. (...) foi constatado que os 
documentos constantes de cada 
PCDP não estão sendo 
numerados, e por essa razão, o 
risco de haver peças sendo 
arquivadas de forma aleatória e 
fora da ordem cronológica é alto. 

1. Numerar os documentos 
inseridos nas prestações de 
contas de diárias e passagens, 
visando a minimização de riscos 
de inserção atemporal de 
documentos. 

Fonte: Relatório dos Programas de Auditoria 03 e 05 
 
Além disso, foram identificadas constatações e recomendações semelhantes, como as 
elencadas a seguir, fato que fragiliza o relatório de auditoria: 
 

PROGRAMA ITEM CONSTATAÇÃO RECOMENDAÇÃO 

03 5.1.2 
2. Não existe política de gestão do 
conhecimento na Previc, apenas 
ações isoladas. 

2. Criar política de gestão de 
conhecimento e disseminar entre 
os servidores. 

03 5.1.8 
1. Existência de iniciativas 
isoladas de Gestão do 
Conhecimento. 

1. Implantação de uma política 
de gestão de conhecimento, a 
partir de uma ação coordenada 
da Previc. 

Fonte: Relatório do Programa de Auditoria 03 
 
Ademais, não se verificou, quanto ao relatório do programa 05, recomendações da 
auditoria no sentido de sanar os casos pontuais mencionados, ou recomendações 
corretivas, conforme ditames de seu Manual de Auditoria. 
 
Por outro lado, o sistema de arquivo da Auditoria Interna da Previc consiste na 
utilização de pastas físicas acondicionadas em armários e de pastas digitais localizadas 
na rede corporativa da Previdência Social. Com relação ao sistema físico, as pastas 
encontram-se devidamente identificadas, facilitando a localização, recuperação e 
manuseio das respectivas informações. Já o sistema de arquivo eletrônico oferece 
segurança e integridade razoável, já que se utiliza das características de perfis de acesso 
à rede corporativa para evitar o acesso não autorizado às pastas criadas para armazenar a 
documentação produzida quando do planejamento e geração dos relatórios de auditoria 
e respectivos papéis de trabalho. 
 
A síntese das verificações efetuadas está demonstrada nos quadros seguintes: 
 
Quadro: Adequabilidade dos papéis de trabalho 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 03 

RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 05 
1.1. Os papéis de trabalho possuem 
abrangência e grau de detalhamento 
suficiente para propiciar o entendimento e 
suporte às opiniões, críticas, sugestões e 

Não Não 
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recomendações dos relatórios de auditoria? 
1.2. O sistema de arquivo garante a 
integridade física dos papéis de trabalho e 
acesso aos mesmos quando necessário? 

Sim Sim 

1.3. Os papéis de trabalho permitem a 
rastreabilidade das evidências que suportam 
os achados de auditoria? 

Sim Sim 

1.4. Os papéis de trabalho possuem 
razoabilidade? 

Sim Sim 

1.5. Os papéis de trabalho possuem 
tempestividade? 

Sim Sim 

1.6. Os papéis de trabalho possuem 
objetividade e clareza? 

Sim Sim 

 
Quadro: Consistência dos relatórios de auditoria 

ITENS DE VERIFICAÇÃO 
RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 03 

RESULTADO DA 
VERIFICAÇÃO – 

Programa 05 
1.1. Há identificação precisa da(s) causa(s) 
para o(s) achado(s) das auditorias? 

Não  Não  

1.2. As evidências consignadas nos 
relatórios são suficientes, relevantes, 
adequadas e úteis? 

Não Sim 

1.3. As recomendações emitidas 
concentram-se no propósito de 
eliminar/mitigar/reduzir a(s) causa(s) da 
situação motivadora da construção do 
registro? 

Não Não 

1.4. Há a identificação precisa dos prazos 
para implementação das recomendações 
emitidas? 

Sim Sim 

 
  
##/Fato## 

Causa 

 
As causas para a baixa execução do PAINT 2014 residem na exiguidade da força de 
trabalho da Auditoria Interna, aliada à deficiência no processo de planejamento das 
ações de auditoria a serem desenvolvidas durante o exercício, no caso pela inexistência 
de metodologia a ser utilizada na previsão dos recursos humanos correspondentes, haja 
vista que os insumos necessários para a condução dos trabalhos previstos, quais sejam 
tamanho da equipe e maturidade do seu conhecimento, não foram adequadamente 
dimensionados para a execução do PAINT. 
 
Já as causas para as demais situações reportadas residem na ausência de mecanismos 
específicos de controle capazes de assegurar, minimamente, aderência de escopo e 
objetivos pretendidos com as ações de auditoria, registrados na respectiva 
documentação, com as informações consignadas em seu PAINT, como também na 
insuficiência de capacitação da equipe de auditoria interna da Previc nas especificidades 
relacionadas às atividades de auditoria interna, em conformidade com os ditames de seu 
Manual de Auditoria. 
 
Nos termos do art. 10 do Regimento Interno da Previc, aprovado por meio da Portaria 
MPS nº 183, de 26/04/2010, compete a sua Auditora-Chefe planejar, dirigir, coordenar, 
orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades afetas à Auditoria Interna. 
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Adicionalmente, e especificamente quanto à carência de auditores, compete à Diretoria 
Colegiada adotar as providências necessárias ao cumprimento de seus objetivos, no 
caso, em dotar sua unidade de auditoria interna com os recursos humanos necessários ao 
desempenho de suas atribuições regimentais, conforme o artigo 11, XXI, do mesmo 
Regimento Interno da Previc. 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Questionada sobre as questões levantadas, a Auditoria Interna da Previc manifestou-se 
por meio do Ofício nº 3.664/2014/AUDI/PREVIC, de 26/11/2014, nos seguintes 
termos: 
 
“(...) 
d) Quanto ao planejamento das auditorias, os riscos associados aos trabalhos estão 
listados, mas não há descrição de sua vinculação com os exames, de forma que não é 
possível compreender porque se aplicam aos trabalhos analisados, e quais as medidas 
adotadas para mitigá-los. 
 
Esta auditoria tem o entendimento de que os riscos apontados quando da execução dos 
programas de auditoria são mitigados pelas recomendações advindas da ação de 
auditoria. 
 
e) Fragilidade na formulação de recomendações decorrentes das auditorias realizadas, 
ocasionadas pela ausência de identificação das causas das situações motivadoras do 
registro e das recomendações pontuais aos achados de auditoria, relacionadas à 
eliminação/mitigação das situações em si. 
 
Entendemos que tal metodologia ainda se encontra em processo de implantação nas 
várias unidades de Auditoria dos Órgãos Públicos. Identificar a causa requer 
conhecimento da metodologia a ser utilizada. Considerando as boas práticas de 
auditoria que neste caso significam investimento no conhecimento, esta auditoria 
procurará, ao longo de 2015, cursos com o foco específico em tal assunto. Para isso, na 
reformulação do PAINT já serão previstas tais atividades. 
 
f) Divergência de escopo e de objetivos, relacionada à ação de auditoria 03/2014, entre 
o constante no PAINT 2014 e a consignada no respectivo relatório de auditoria. 
 
Quando da elaboração do programa foi percebida a necessidade de adaptação do 
escopo ao programa em virtude de decisão de elaborar um programa específico para 
testar os controles internos da PREVIC. Sendo assim, optou-se para retirar este item do 
escopo do Programa Gestão do Conhecimento Institucional. Tal ação está prevista no 
PAINT 2015.”. 
 
Adicionalmente, para justificar eventuais atrasos na execução das ações de auditoria 
previstas no PAINT 2014, em mensagem eletrônica encaminhada em 20/11/2014, a 
Auditoria Interna prestou os seguintes esclarecimentos: 
 
Em relação à ação 01, esta “(...) teve seu período prorrogado por decisão do TCU. 
Considerando que esta auditoria se tornou um braço forte da gestão da Previc para 
análise do mesmo, empreendemos todos os nossos esforços no período de maio a julho 
para a execução do mesmo.”. 
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Quanto à Ação 02, informou-se que esta “(...) foi sobrestada em virtude da pouca força 
de trabalho existente na Auditoria considerando que a mesma estava com toda sua 
força de trabalho focada na execução do Relatório de Gestão.”. 
 
Para a ação 03, foi dito que “(...) o atraso de conclusão se deu em virtude de que, 
inicialmente, havia a previsão de visita aos 5 escritórios regionais. Dessa forma, 
esperou-se a disponibilização orçamentária para a execução do mesmo. 
Posteriormente a isso, foi-nos sinalizado que haveria mudanças na gestão da Previc e 
dessa forma, seria interessante esperar que a transição se fizesse para a continuidade 
da ação nos moldes previstos. Considerando que o prazo estava se alongando, optamos 
por aproveitar, quando da visita dos Auditores, chefes dos Escritórios aqui estivessem, 
a aplicação das entrevistas. No entanto, as agendas das reuniões encontravam-se 
preenchidas de tal forma que não conseguíamos espaço nas agendas individuais 
daqueles. Sendo assim, modificamos mais uma vez a metodologia para envio do 
questionário através de email. Os fatos acima relatados foram os motivos do atraso na 
execução dos mesmos.”. 
 
Quanto às ações 04, 07 e 08 foi justificado que estas foram reprogramadas para 2015, 
sendo que nenhuma delas foi iniciada durante o exercício. 
 
Em relação à ação 05 não houve nenhuma justificativa, pois esta foi a única ação 
prevista no PAINT 2014 concluída sem atraso. 
 
Já para a ação 06, a Auditoria Interna informou que a “(...) ação já estava prevista para 
ser concluída dentro do prazo estabelecido no PAINT. No entanto, considerando 
solicitação do Superintendente para ampliar o escopo e analisar as contratações 
efetuadas, ampliamos a amostragem bem como o escopo com a finalidade de 
atendimento ao Diretor-Superintendente em conjunto com o cumprimento da ação.”. 
 
Na mensagem eletrônica encaminhada em 20/11/2014 pela Unidade, foram prestadas as 
seguintes informações complementares: 
 
“Cabe fazer algumas observações para a não conclusão do PAINT/14, as quais 
elencamos abaixo: 
a) Força de trabalho exígua; 
b) Equipe ainda em aprendizagem; 
c) Avaliação pela Auditoria dos Indicadores da Previc (nova atividade) o que 
demandou considerável tempo do servidor; 
d) Participação em cursos externos. 
e) Execução de ação extraordinária.”. 
 
Por meio do Ofício nº 3.664/2014/AUDI/PREVIC, de 26/11/ 2014, foi informado, no 
que diz respeito à baixa execução das ações previstas no PAINT, o seguinte: 
 
“O planejamento para as ações do PAINT 2014 foi mal dimensionado considerando a 
equipe ainda em formação e com pouca experiência na execução das ações de 
auditoria. As ações deveriam ter seu prazo dilatado para sua execução e, em 
consequência, seu número deveria ter sido reduzido. De outra banda, percebendo tal 
situação, já estamos revisando o planejamento para o ano de 2015 e incluindo as ações 
que não foram cumpridas no PAINT do próximo exercício. Ademais, ainda existe a 
previsão de cumprimento de 2 ações para esse ano – previsão da conclusão dezembro 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

65 

de 2014. Perfazendo assim um total de 05 ações e o cumprimento de 62,5% do previsto 
para 2014.”. 
 
A respeito da metodologia e dos critérios utilizados na estimativa de utilização de mão-
de-obra na execução das ações a serem desenvolvidas pela Auditoria Interna, a 
Auditora-Chefe, em entrevista datada de 10/02/2015, afirmou que tal previsão era 
obtida de forma empírica, baseada na experiência da execução de ações anteriores. 
 
Em complemento, as manifestações finais da autarquia, após a reunião de busca 
conjunta de soluções, foram prestadas por meio do Ofício nº 
2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 20/08/2015, e de mensagem eletrônica datada de 
25/08/2015, in verbis, respectivamente: 
 
“O Plano Anual de Capacitação – PAC, instrumento que contém as ações de 
capacitação para os servidores da Autarquia, tem dentre os seus objetivos, possibilitar 
o desenvolvimento das competências individuais. E ainda que a Previc não tenha 
adotado o modelo de Gestão por Competência, sempre são consideradas as 
necessidades de capacitação para o desenvolvimento das competências dos servidores 
nos processos que executam ou gerem. 
 
De outra banda, no Plano Anual de Auditoria Interna, PAINT, encaminhado e 
aprovado por esta CGU, consta, em seu item 4, o planejamento das capacitações para 
o exercício corrente. Respeitosamente, acreditamos que as capacitações informadas 
vão ao encontro das necessidades de aprendizagem e contínuo aperfeiçoamento dos 
servidores desta Auditoria. (...) 
 
Entendemos que a política de gestão de Recursos Humanos, objeto da Recomendação 
4, encontra-se entre as competências regimentais da Diretoria de Administração a qual 
já encaminhou a Nota Técnica n° 001/2014/CGRH/DIRAD/PREVIC em 19/02/2014 
ratificada pelo Aviso Ministerial n° 33, de 19/03/2014 ao Ministério do Planejamento, 
solicitando autorização para realização de concurso público (...)”. 
 
“Entendemos que o objeto da Recomendação 4, encontra-se entre as competências 
regimentais da Diretoria de Administração a qual já encaminhou a Nota Técnica n° 
001/20014/CGRH/DIRAD/PREVIC em 19/02/2014 ratificada pelo Aviso Ministerial n° 
33, de 19/03/2014 ao Ministério do Planejamento, solicitando autorização para 
realização de concurso público (anexo VII). 
 
Acrescentamos que a CGRH está realizando o mapeamento de competências em todos 
os processos da Previc. Como desdobramento dessa ação serão identificados os gaps 
de aprendizagem para fins de desenvolvimento dos servidores. Com relação ao 
quantitativo de pessoal em toda a autarquia ressaltamos que houve evasão de cerca de 
35% do quadro de servidores do último concurso, já considerando a reposição 
efetuada. A reposição de pessoal, por meio de concurso público, dificilmente ocorrerá 
em 2015, tendo em vista que até o momento não recebemos autorização do MPOG para 
realização do certame. Nesse sentido, com relação ao quadro de pessoal da Auditoria 
Interna esclarecemos que em 2015 estaremos focando a qualificação do pessoal, com 
vista a melhorar a produtividade dos servidores. (...)”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
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Inicialmente, merece destaque a evolução observada nos processos de planejamento e 
de execução das ações desenvolvidas pela Auditoria Interna da Previc, 
comparativamente com a última avaliação feita por este Órgão de Controle, como 
melhoras na documentação das atividades de planejamento e de execução dessas ações. 
 
Todavia, subsistem questões que demandam atenção por parte da Unidade por 
representarem risco de não atingimento de suas finalidades, quais sejam examinar a 
conformidade legal dos atos e fatos administrativos relativos à gestão orçamentária-
financeira, patrimonial e de pessoal da Previc, e avaliar os resultados alcançados pela 
autarquia, apresentando dados para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos 
controles internos, sugerindo soluções para as não conformidades que, por ventura, 
forem detectadas. 
 
Observou-se baixo índice de execução do PAINT para o exercício de 2014. Das ações 
previstas para o exercício, somente 4 (quatro) foram concluídas, resultando em 50% de 
execução, sem considerar o fato de que a ação 06 foi finalizada apenas em janeiro de 
2015. Destaca-se que somente a ação 05 foi concluída sem atrasos, ao passo que as 
demais não finalizadas foram reprogramadas para 2015. 
 
Conforme esclarecimentos prestados, percebe-se que a inexistência de metodologia para 
o cálculo da estimativa de recursos humanos a serem utilizados na execução das ações 
previstas impactou a execução dessas ações de auditoria. O uso de critérios objetivos 
para tal estimativa reveste-se de importância ainda maior devido à exiguidade da força 
de trabalho e da baixa maturidade da equipe de auditoria, situações essas que podem 
comprometer a atuação da Auditoria Interna. Conforme reportado anteriormente, seu 
quadro técnico é composto apenas de 3 (três) auditores, além de sua Auditora-Chefe, 
com o auxílio de 1 (um) analista administrativo. Ademais, as ações de capacitação para 
servidores da área, sobre assuntos voltados especificamente para auditoria e controle 
interno, totalizaram 140 (cento e quarenta) horas e beneficiaram 2 (dois) servidores. 
Todavia, não se identificou a relação entre os treinamentos realizados e as 
especificidades das atividades desempenhadas pela Auditoria Interna, conforme os 
ditames de seu Manual de Auditoria. 
 
Além disso, os atrasos observados também não podem ser creditados, em parte, à 
execução da ação extraordinária, haja vista que todas as atividades para o exercício 
foram programadas para constar no PAINT encaminhado para análise prévia desta 
CGU-PR, conforme apresentado na tabela a seguir: 
 
Tabela: Programação PAINT 2014 Previc 

Critérios Percentuais Horas utilizadas 
Ações Ordinárias 60% 4.356 

Ações Extraordinárias 5% 363 

Capacitação 5% 363 

Atividade Interna 25% 1.815 

Afastamentos 5% 363 

Total 100% 7.260 
Fonte: PAINT 2014 
 
Em mensagem eletrônica encaminhada em 20/11/2014, em complemento às 
informações solicitadas nas Solicitações de Auditoria 201412285-01 e 201412285-02, a 
Auditora Chefe informou que uma nova atividade, não prevista no PAINT 2014, mas de 
conhecimento da Auditoria Interna, contribuiu para a não execução total das ações 



 

 
    Dinheiro público é da sua conta                                                        www.portaldatransparencia.gov.br 

67 

previstas no plano, qual seja, a avaliação dos indicadores da Previc. Destaca-se que não 
foram apresentadas justificativas no que diz respeito à quantidade de “horas-homem” 
utilizada pela Auditoria Interna para avaliar estes indicadores. No entanto, apesar da 
ausência dessa quantidade de “horas-homem” necessária para avaliar os indicadores, 
não é razoável supor que tal atividade tenha contribuído exclusivamente para uma 
execução na ordem de 50% do que foi previsto no PAINT. 
 
Cabe citar que a elaboração dos citados indicadores de desempenho encontra-se 
normatizada por meio da Portaria Previc n° 439, de 29/08/2013, publicada no Boletim 
de Serviço n° 11, de 30/08/2013. 
 
De acordo com a norma interna, o monitoramento do planejamento estratégico deve ser 
realizado pela Coordenação-Geral de Projetos Especiais – CGPE, com base no 
encaminhamento dos resultados das aferições dos indicadores realizadas pelas 
respectivas áreas responsáveis, sendo, posteriormente, apresentados pela CGPE à 
Diretoria Colegiada – DICOL, juntamente com a proposta de avaliação do 
planejamento. 
 
Importante destacar o papel da Auditoria Interna definido nos artigos 16 e 17 da citada 
Portaria, segundo os quais os dados referentes ao monitoramento devem ser enviados 
pelas Coordenações responsáveis pelo acompanhamento dos indicadores à CGPE e à 
Auditoria até o quinto dia útil após o encerramento de cada trimestre. A partir desse 
encaminhamento, a validação dos dados e dos métodos de cálculo deve ser objeto de 
análise pela Auditoria Interna, no prazo de cinco dias úteis a contar do efetivo 
recebimento dos mesmos. Assim, essa rotina de avaliação de indicadores da Previc já 
era de conhecimento da Auditoria Interna desde a edição da Portaria Previc nº 439. 
 
Contudo, conforme observado pela equipe de auditoria, a Auditoria Interna analisou 
apenas os 15 indicadores referentes ao Acordo de Gestão, quando deveria avaliar todos 
os indicadores utilizados no âmbito da Previc. 
 
Com relação à aderência entre os objetivos e o escopo definidos no PAINT para o 
exercício em análise e os consignados no planejamento das ações, relativos às auditorias 
analisadas, o cotejamento entre o relatório de auditoria da ação 05 e o referido programa 
mostrou alterações de redação dos objetivos e do escopo da ação de auditoria, mas sem 
modificações substanciais, não tendo sido identificado nenhum prejuízo nos resultados 
alcançados. No outro relatório analisado, todavia, a situação encontrada foi oposta. 
 
Os objetivos e o escopo do programa 03 consignados no PAINT 2014 e aqueles que 
orientaram a ação de auditoria, segundo consta no respectivo relatório, estão listados no 
quadro a seguir: 
 

Objetivos no PAINT 2014 Objetivos constantes do relatório do 
programa 03 

Avaliar a disseminação do conhecimento explícito 
e tácito dos processos institucionais. 

Avaliar a disseminação do conhecimento 
explícito e tácito necessário à consecução das 
várias atividades de competência da Previc. 

Avaliar o desempenho da Unidade auditada, 
propondo aperfeiçoamento nos controles, fluxos 
operacionais e alinhamento ao planejamento 
estratégico. 

Verificar o domínio do conhecimento do 
processo pelos vários stakeholders. 

Avaliar os indicadores e metas estabelecidas com o 
objetivo de promover melhorias nos resultados e a 
excelência na gestão. 

Identificar os riscos decorrentes da não 
disseminação do conhecimento tácito inerente 
aos processos de trabalho, composto de 
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elementos cognitivos e práticos e calcados na 
experiência profissional dos servidores. 

Avaliar o Controle Interno existente nas áreas 
auditadas com base na metodologia COSO. 

Avaliar o estágio de implantação do processo de 
gestão do conhecimento organizacional. 

- 

Avaliar e comparar a percepção dos 
stakeholders quanto à eficiência e eficácia das 
ferramentas de Gestão do Conhecimento 
Institucional sob avaliação. 

- 

Verificar possíveis inconsistências nas várias 
interpretações dos processos, pelos 
stakeholders, e gargalos nos processos 
analisados. 

Escopo do Trabalho descrito no PAINT 2014 Escopo do Trabalho constante do relatório do 
programa 03 

A ação compreenderá a avaliação dos 
procedimentos, dos fluxos de processo e do 
desempenho da área da Unidade auditada, 
verificando a inter-relação das atividades e seus 
reflexos na qualidade dos serviços e na 
disseminação do conhecimento normativo e 
estratégico adotada pela mesma. 

A falta de fixação de servidores na carreira da 
Previc acarreta à mesma uma perda preciosa de 
conhecimentos tácitos, adquiridos ao longo dos 
anos pelos servidores.  A instituição, consciente 
dessa perda, vem realizando iniciativas isoladas 
no sentido de preservar o conhecimento técnico. 
Porém não se vislumbra na casa a política de 
Gestão de Conhecimento. Esse trabalho visa 
também mostrar/apontar/identificar a 
necessidade da Instituição em criar essa 
política. 

- 

Os trabalhos serão realizados no Gabinete e nas 
quatro Diretorias da Previc, em duas das quatro 
coordenações gerais existentes em cada uma, 
alcançando assim um total de 50% da área 
técnica da Previc. 
 
A análise se dará utilizando-se da técnica de 
entrevistas estruturadas, conduzidas em contato 
direto com os Stakeholder. 
 
Os trabalhos serão executados pela Auditoria 
Interna da Previc e terá a participação de 
apenas um servidor. 
 
O objetivo deste trabalho é verificar a existência 
na Previc de uma política de Gestão do 
Conhecimento. 

Fonte: PAINT 2014 e Relatório de Auditoria do Programa 03 
 
Constata-se que há substancial divergência entre o trabalho planejado e o realizado. Não 
foram realizadas as avaliações de desempenho da unidade auditada nos termos 
planejados, o que implicaria aperfeiçoamento nos controles, fluxos operacionais e 
alinhamento ao planejamento estratégico, e nem a avaliação do controle interno 
existente nas áreas auditadas com base na metodologia COSO, além de que o trabalho 
realizado baseou-se, fundamentalmente, no levantamento da percepção dos 
“stakeholders” entrevistados sobre o assunto, aspecto esse não citado no planejamento 
da ação. 
 
Contudo, não foram identificadas menções e justificativas, na documentação relativa à 
execução da ação, referentes à mudança verificada no escopo e nos objetivos. 
Alterações dessa natureza, comparativamente entre o que foi planejado e o que foi 
executado, eventualmente podem ocorrer em qualquer ação de auditoria, mas devem ser 
devidamente motivadas e documentadas, até como forma de melhorar o processo de 
planejamento dessas ações. O risco potencial que a Unidade incorre na situação 
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identificada é o de seu PAINT transformar-se em mero documento formal a ser enviado 
a este Órgão de Controle, em cumprimento exclusivamente às exigências legais, e não 
como instrumento orientador de suas ações para o exercício a que se referir. 
 
Ademais, também não foram identificadas tratativas quanto à submissão das alterações 
ao conhecimento e à aprovação da Diretoria Colegiada da Previc, já que o órgão 
colegiado é responsável pela aprovação do PAINT para o exercício a que se referir, nos 
termos do art. 6º da IN CGU nº 07, de 29/12/2006. 
 
Já com relação à fragilidade na formulação de recomendações decorrentes das 
auditorias realizadas, ocasionadas pela ausência de identificação das causas das 
situações motivadoras do registro e das recomendações aos achados de auditoria, 
relacionadas à eliminação/mitigação das situações em si, verificou-se que, nos relatórios 
de auditoria referentes aos programas analisados, as constatações consignadas eram 
descrições sintéticas de situações encontradas ou de conclusões às quais a equipe de 
auditoria da Previc chegou, mas não há explicações de porque essas situações seriam 
prejudiciais à Entidade, nem identificação das razões ou causas pelas quais essas falhas 
teriam ocorrido. 
 
Dessa forma, as recomendações podem não eliminar/mitigar os riscos a que a Autarquia 
está exposta. 
 
Registre-se, ainda, que as propostas apresentadas pela Auditoria Interna no relatório do 
programa 03 podem ter sua implementação prejudicada porque, em não havendo 
conexão com o risco que estaria sendo mitigado ou a situação que estaria sendo sanada, 
algumas recomendações se confundem com enunciados dos resultados desejados, in 
verbis: 
 
“Recomendação 2 item 5.1.2 – Criar política de gestão de conhecimento e disseminar 
entre os servidores. 
Recomendação 1 item 5.1.8 – Implantação de uma política de gestão de conhecimento, 
a partir de uma ação coordenada da Previc. 
Recomendação 1 item 5.1.13 – Criar metodologia para a gestão por competência.”. 
 
Além disso, verificou-se a existência de constatações e recomendações semelhantes e de 
recomendações genéricas e de difícil acompanhamento de seu atendimento pela 
Auditoria Interna. 
 
Essas impropriedades ora apontadas possivelmente não teriam acontecido, em parte, se 
os trabalhos em análise tivessem seguido os ditames do Manual de Auditoria Interna da 
própria Previc. Nesse documento estão apresentados os conceitos e descritos os critérios 
que devem nortear os trabalhos da área. Relativamente ao fluxo de identificação e de 
construção de recomendações, o citado manual é claro ao consignar em sua folha 55 o 
seguinte: 
 
“Processo lógico de identificação de achados e produção de recomendações e 
determinações 
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“. 
 
Ainda nos termos do citado manual de auditoria, as recomendações devem ser 
corretivas e preventivas, visando eliminar/mitigar as não conformidades identificadas e 
evitar que tais fatos venham a ocorrer novamente, respectivamente (folha 63): 
 
“(...) Os resultados do trabalho da Auditoria Interna fornecem recomendações 
corretivas e preventivas à exposição da Instituição em face dos riscos que podem ser de 
natureza: sistêmica, operacional, financeira, de tecnologia da informação, de recursos 
humanos, mercadológica e de fatores externos que podem impactar os resultados e 
estratégias globais da Instituição.“. 
 
Conforme apontado, as impropriedades observadas contrapõem-se, em parte, às 
orientações contidas no manual de auditoria. Nesse ponto, outro risco que a Unidade 
incorre é de transformar seu manual em mera peça formal, dada a relevância que 
desempenha como instrumento balizador de sua atuação. 
 
Complementarmente, há que se citar que os riscos associados às ações da Auditoria 
Interna não se confundem com os riscos relacionados com os objetos das auditorias 
realizadas. O primeiro aspecto, que foi levado em consideração na avaliação feita e no 
qual foram identificadas fragilidades, diz respeito à possibilidade de não se atingirem os 
objetivos dos trabalhos pretendidos de forma satisfatória, como a limitação de escopo 
fomentada por negativa de informação da área auditada, por exemplo. 
 
Por último, e em relação às manifestações prestadas após a reunião de busca conjunta de 
soluções, há que se registrar que, quanto às ações de capacitação contidas no Plano 
Anual de Auditoria Interna – PAINT como planejadas e que iriam ao encontro das 
necessidades de aprendizagem identificadas por esta CGU-PR, a autarquia não 
encaminhou informações sobre quais das ações de capacitação foram efetivamente 
realizadas e a pertinência dessas ações com o aperfeiçoamento das atividades 
executadas pela Auditoria Interna. Já no que diz respeito à necessidade de reforçar o 
quadro de auditores internos, em primeiro lugar, não se discute a competência da 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CGRH sobre o assunto, mas deve ser 
ressaltado que a recomendação é endereçada à Previc e não a determinado setor da 
autarquia. Ainda sobre esse ponto, foi recomendada a identificação do quantitativo de 
servidores da Auditoria Interna minimamente necessário frente às atribuições 
regimentais da unidade, para, a partir do provimento de novos servidores, oriundos ou 
não de concursos públicos, quando realizados, o atendimento dessa necessidade. 
  
##/AnaliseControleInterno## 
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Recomendações: 
Recomendação 1: Que a Previc contemple em seu Plano Anual de Capacitação – PAC 
ações de treinamento e capacitação para os servidores da Auditoria Interna nas 
especificidades afetas às atividades por eles desempenhadas, em conformidade com os 
ditames de seu Manual de Auditoria. 
 
Recomendação 2: Que a Auditoria Interna da Previc crie mecanismos específicos de 
controle capazes de assegurar, minimamente, a aderência do escopo e dos objetivos dos 
respectivos trabalhos ao que estiver planejado no PAINT de cada exercício, motivando 
e registrando eventuais alterações nos aspectos relacionados, além de contemplar o 
registro da submissão das alterações substanciais em seu PAINT à aprovação da 
Diretoria Colegiada. 
 
Recomendação 3: Que a Auditoria Interna da Previc promova ajustes no processo de 
planejamento das atividades a seu encargo, com a utilização de metodologia para 
estimar adequadamente todos os insumos necessários para que as atividades de auditoria 
a seu encargo apresentem níveis de execução adequados. 
 
Recomendação 4: Que a Previc elabore estudos visando melhor aparelhar sua Auditoria 
Interna, notadamente em termos de recursos humanos, de modo que a unidade possa 
desempenhar adequadamente suas atribuições regimentais. 
 
1.1.2 RESULTADOS DA MISSÃO INSTITUCIONAL             

1.1.2.1 INFORMAÇÃO 

 
Avaliação dos resultados alcançados em 2014 pelos indicadores do Acordo de 
Metas e Desempenho. 
 
Fato 

 
Com o presente item, procurou-se responder a seguinte questão de auditoria: Os 
resultados alcançados em 2014 pelos indicadores constantes do Acordo de Metas e 
Desempenho foram satisfatórios? 
 
Inicialmente, cumpre destacar que, durante os trabalhos de AAC 2013, foram avaliados 
os 15 (quinze) indicadores de desempenho previstos no Acordo de Metas e 
Desempenho, com relação aos critérios de mensurabilidade e utilidade. O foco dessa 
atuação justificou-se pela representatividade do rol de indicadores do acordo, pois 
dizem respeito às atividades operacionais mais relevantes desempenhadas pela 
autarquia, conforme o seguinte quadro: 
 
Quadro: Indicadores do Acordo de Metas e Desempenho 

Nome do Indicador Finalidade do Indicador Fórmula de cálculo 

Índice de análise de denúncias 
e representações 

Avaliar a eficiência da atuação da 
CGCP na apuração de denúncias e 
representações. 

Número de denúncias e 
representações analisadas no 
ano / Número de denúncias e 
representações recebidas no 
ano, mais o estoque 

Prazo médio de análise das 
denúncias e representações 

Mede o tempo médio de análise de 
denúncias e representações, desde o 
recebimento até a conclusão do 
processo. 

Soma dos tempos de análise das 
denúncias e representações no 
ano / Número de denúncias e 
representações analisadas no 
ano 

Índice de contestação Acompanhar a manutenção dos atos Atos mantidos no ano / Atos 
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Nome do Indicador Finalidade do Indicador Fórmula de cálculo 
da Previc contestados judicialmente.  contestados judicialmente no 

ano  

Índice de fiscalizações diretas 
Aferir o desempenho da Previc 
quanto aos procedimentos de 
fiscalização realizados.  

Número total de fiscalizações 
diretas encerradas / Número de 
fiscalizações diretas 
programadas  

Índice de produtividade dos 
auditores fiscais 

Avaliar a produtividade dos auditores 
fiscais da Previc  

Número de ações fiscais 
encerradas no ano em exercício 
/ Número de auditores fiscais 
definidos para fiscalização 
direta no ano em exercício  

Índice de produtividade 
Mensurar a produtividade dos 
técnicos da DITEC 

Quantidade de demandas 
atendidas dentro do prazo 
estabelecido em Instrução 
Normativa-IN / Quantidade de 
demandas recebidas cujo prazo 
termine no período de análise  

Índice de julgamento 
Verificar o percentual de autuações 
julgadas pela DICOL frente ao 
estoque de processos existente. 

Quantidade de Autos de 
Infração julgados no exercício / 
Quantidade de Autos de 
Infração recebidos  

Prazo processual médio de 
julgamento dos Autos de 
Infração 

Aferir de forma objetiva o tempo 
médio de análise e julgamento dos 
processos no âmbito da 
CGDC/DICOL 

Soma dos tempos efetivos de 
disposição para instrução, 
análise e inclusão do processo 
em pauta de julgamento no 
exercício / Número de Autos de 
Infração julgados no exercício 

Número de demonstrações 
contábeis analisadas 

Ampliar o número de demonstrações 
contábeis analisadas pela CGMC.  

Número de demonstrações 
contábeis analisadas no 
exercício 

Índice de análise dos 
balancetes trimestrais 

Promover o desenvolvimento do 
monitoramento dos balancetes 
trimestrais das entidades.  

Número de itens monitorados 
no exercício atual / Número de 
itens monitorados no ano 
anterior 

Índice de monitoramento de 
investimentos 

Avaliar a completude do 
monitoramento dos investimentos das 
entidades.  

Número de limites analisados 
no exercício vigente / Número 
de limites de alocação da Res. 
3792 (Arts. 35, 36, 37, 38, 39, 
40) 

Índice de projetos de educação 
previdenciária  

Acompanhar e estimular a 
implantação de projetos de educação 
previdenciária pelas entidades. 

Número de Planos de benefícios 
com projetos de educação 
previdenciária aprovados pela 
Previc no exercício / Número 
total de planos de benefícios  

Índice de mapeamento de 
processos  

Aferir o desempenho do escritório de 
processos e avaliar a implantação da 
gestão de processos na autarquia 

Número de processos mapeados  
no ano em exercício / Número 
de processos considerados 
prioritários para o ano em 
exercício 

Índice de sistemas 
desenvolvidos ou em 
desenvolvimento 

Acompanhar a execução do PDTI no 
que tange à implantação de sistemas.  

Número de sistemas 
desenvolvidos ou com iniciação 
de desenvolvimento / Número 
de sistemas previstos em 
cronograma no Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação - 
PDTI  

Índice de capacitação em SBR 
– DIFIS e DIACE  

Avaliar a capacitação das áreas de 
monitoramento e fiscalização para 
execução da supervisão baseada em 
risco.  

Número de servidores da Difis 
e Diace capacitados em SBR / 
Número de servidores da Difis 
e Diace  

Fonte: Anexo III do Parecer nº 02/2015/CGPE/DISUP/PREVIC. 
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O resultado daquele trabalho identificou deficiências na forma de apuração de 3 
(três) dos indicadores utilizados pela Previc para aferição do seu desempenho 
institucional. Por conta disso, recomendou-se a revisão da medição dos indicadores 
“Índice de produtividade dos auditores fiscais”, “Número de demonstrações contábeis 
analisadas” e “Índice de Projetos de Educação Previdenciária”, a fim de que a 
inadequação na mensurabilidade desses três indicadores de desempenho não 
comprometesse os resultados das metas definidas no acordo firmado entre o MPS e a 
Previc.  
 
O quadro a seguir apresentado consigna os resultados individualizados dos indicadores 
que compuseram a apuração do resultado geral do Acordo de Metas e Desempenho para 
2014: 
 
Quadro: Resultados obtidos na aferição dos indicadores presentes no Acordo de Metas e Desempenho  

Nome do Indicador 
Meta do 

Acordo de 
Gestão 

Resultado 
Obtido 

Nível de 
Cumprimen

to 

Nível de 
Cumpriment

o da meta 
limitado a 

100% 
Índice de tratamento de 
denúncias/representações 

75% 84,98% 
113,30% 100% 

Tempo médio de tratamento de 
denúncias e representações 

180 dias 100,88 dias 178,43% 100% 

Índice de contestação 70% 29,41% 42,02% 42,02% 
Índice de fiscalizações diretas 100% 100% 100% 100% 
Índice de produtividade dos auditores 
fiscais 

3,36 3,32 
98,94% 98,94% 

Índice de produtividade 100% 100% 100% 100% 
Índice de julgamento 100% 58,62% 58,62% 58,62% 
Tempo médio de julgamento  3 meses 3,4 meses 88,24% 88,24% 
Número de demonstrações contábeis 
analisadas 

70 73 
104,29% 100% 

Índice de análise dos balancetes 
trimestrais 

1,15 1,16 
100,87% 100% 

Índice de monitoramento  100% 100% 100% 100% 
Índice de projetos de educação 
previdenciária  

30% 43,26% 
144,21% 100% 

Índice de mapeamento de processos  100% 100% 100% 100% 
Índice de desenvolvimento de sistemas 100% 100% 100% 100% 
Índice de capacitação em SBR  100% 98,62% 98,62% 98,62% 
Índice Geral de Cumprimento de metas do Acordo de Gestão e Desempenho  92,43% 

Fonte: Anexo I do Parecer nº 002/2015/CGPE/DISUP/PREVIC. 
 
Dos 15 (quinze) indicadores constantes do Acordo de Metas e Desempenho, 10 (dez) 
cumpriram a meta estabelecida, 3 (três) ficaram próximos do atingimento, e 2 (dois) 
indicadores, “Índice de Julgamento” e “Índice de Contestação”, ficaram aquém da meta 
estabelecida.  
 
Todavia, persiste a observação de que a aferição do Índice Geral de Cumprimento de 
metas está prejudicada, já que os ajustes nos indicadores “Índice de produtividade dos 
auditores fiscais”, “Número de demonstrações contábeis analisadas” e “Índice de 
Projetos de Educação Previdenciária” ainda não foram promovidos pela Previc. 
 
Com efeito, a análise do Parecer nº 002/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, de 20/03/2015, o 
qual apresentou os dados dos indicadores de gestão da Previc utilizados na avaliação da 
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gestão e o desempenho da autarquia em 2014, revelou que a apuração dos citados 
indicadores continua com os problemas identificados na AAC 2013. 
 
Em primeiro lugar, o indicador “Número de demonstrações contábeis analisadas” 
permanece sem fórmula de cálculo associada, consistindo meramente em quantitativo 
de demonstrações contábeis a serem analisadas, sem considerações de esforço ou 
desempenho por parte da área responsável pela análise. 
 
Relativamente ao indicador “Índice de Projetos de Educação Previdenciária”, encontra-
se consignado no documento em referência a necessidade expressa pelo setor 
responsável da descontinuidade de sua aferição, haja vista “(...) que os planos de 
benefícios com projeto de educação previdenciária não mais se submeterão a 
“aprovação prévia” da Previc para sua efetiva implementação.”, o que inviabiliza a 
medição dele, já que o evento cuja mensuração o indicador pretende aferir pressupõe a 
aprovação anterior dos projetos de educação previdenciária pela Previc, situação não 
mais aplicável ao caso. 
 
Por fim, o resultado da aferição realizada por esta CGU-PR do indicador “Índice de 
produtividade dos auditores fiscais” diferiu do apresentado no parecer em epígrafe. Em 
síntese, e a partir das informações das ações fiscais efetivadas pela Previc, projetou-se o 
“DUT total gasto em ações fiscais”, levando-se em consideração a quantidade de dias 
úteis entre a data de início e a data de término das fiscalizações realizadas, 
multiplicando-se pelo número de auditores envolvidos, conforme tabela a seguir: 
 
Tabela: Resultados das análises das ações fiscais realizadas em 2014 

Planos totais fiscalizados 123 
Auditores fiscais requisitados 65 
Planos fiscalizados por auditor em média 1,89 
DUT total gasto em ações fiscais * 9.645 
DUT médio por ação fiscal 78,41 
DUT médio por auditor em ação fiscal 148,38 

* Valor estimado levando-se em consideração a quantidade de dias úteis entre a data de início e a data de 
conclusão das fiscalizações realizadas, multiplicando-se pelo número de auditores envolvidos. Pondera-se 
quando a mesma equipe vai a uma entidade fiscalizar mais de um plano de benefício em um mesmo 
período, quando o DUT total calculado é dividido pelo número de planos fiscalizados. 
 
Nos termos do Parecer nº 04/2014/CGPA/DIFIS/PREVIC, de 27/08/2014, que tratou da 
revisão do Programa Anual de Fiscalização para 2014, foram redefinidos 212 DUT, ou 
Dias Úteis Trabalhados, para o exercício em referência. Considerando a metodologia 
utilizada pela autarquia, e tendo por base o total líquido de 212 DUT para 2014, o 
quantitativo de auditores em fiscalização direta seria de 45 servidores, ao dividir-se 
“DUT total gasto em ações fiscais” por DUT do período (9.645/212). 
 
Assim, considerando-se os valores apurados pela equipe de auditoria, obteve-se para o 
indicador em comento o resultado de 2,73 (123/45) e não de 3,32 (123/37), como 
consignado no Parecer nº 002/2015/CGPE/DISUP/PREVIC, de 20/03/2015. Portanto, a 
situação apontada na AAC 2013 ainda perdura, tendo em vista a não utilização, no 
denominador do indicador, do quantitativo de auditores obtido como quociente do 
“DUT total gasto em ações fiscais” pelo DUT do período (45) e sim do valor estimado 
ainda na fase de planejamento (37). 
 
Especificamente quanto aos indicadores que não atingiram as metas estabelecidas, o 
indicador “Índice de Julgamento” teve como resultado 59% de atendimento, referente 
ao julgamento de 17 (dezessete) Autos de Infração, frente a um estoque de 29 (vinte e 
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nove) autos. Nos termos das justificativas apresentadas pela Coordenação-Geral de 
Apoio à Diretoria Colegiada – CGDC, verificou-se que o não atingimento da meta 
esperada teve relação direta com a baixa disponibilidade de pessoas para desempenho 
do trabalho durante o exercício, devido à reestruturação da equipe da CGDC, bem como 
devido à alteração dos critérios para análise e julgamento dos Autos de Infração.  
 
Adicionalmente, os processos que não foram julgados em 2014 estiveram em diligência 
para a colheita de mais provas e informações, fato que impediu a realização do 
julgamento até o encerramento das diligências, como também foram transferidos novos 
servidores para a equipe em 2015, a fim de que o estoque acumulado de 2014 para 2015 
seja concluído juntamente com a meta de 2015. 
 
Por sua vez, o indicador denominado “Índice de Contestação” tem a finalidade de medir 
dentre os atos contestados em juízo, o percentual de atos mantidos. Em 2014, o 
resultado obtido foi de 29,41%, distante da meta prevista, qual seja manter, no primeiro 
ano de vigência do Termo Aditivo ao Acordo de Metas e Desempenho, 65% dos atos da 
autarquia contestados judicialmente e, para os anos seguintes, manter 70% desses atos 
contestados judicialmente. 
 
A Procuradoria Federal junto à Previc informou que a atual metodologia de aferição 
estabelecida para este indicador implicará, por vezes, o não atingimento da meta de 
70%, haja vista o número de atos contestados ser, por muito tempo, maior do que o 
número de atos mantidos, uma vez que o tempo de vida de uma ação judicial é, em 
regra, superior a 10 (dez) anos. Além disso, grande parte do trabalho executado nos 
processos judiciais é de atribuição institucional de órgãos de execução não pertencentes 
aos quadros da Previc, notadamente Procuradores Federais que integram Procuradorias-
Regionais, Procuradorias-Seccionais e demais órgãos de execução da Procuradoria-
Geral Federal, nos termos das Portarias AGU nºs 530 e 828, de 13/07/2007 e 
18/06/2010, respectivamente. Dessa forma, existe a convicção, pela área, da 
necessidade de ajustes nesse indicador em particular, manifestada por meio da Cota nº 
169/2014/CGRJ/PREVIC, frisando que “(...) o interesse na criação de um novo, e mais 
eficiente, controle de resultados, bem como a elaboração de nova proposta de 
indicadores pelo novo Procurador-Chefe, visando a real análise do desempenho desta 
PF/Previc”. 
 
Avaliando tais considerações, verificou-se que, na metodologia atual, o citado indicador 
não atende ao critério da completude, pois não representa, com a maior proximidade 
possível, a situação que a autarquia pretende medir, qual seja refletir os resultados das 
intervenções da CGRJ na gestão da Previc. 
 
Cumpre destacar ainda que, a despeito das observações relatadas anteriormente, o 
Acordo de Metas e Desempenho mantém a apuração dos indicadores que apresentaram 
inconsistências nas avaliações realizadas por esta CGU-PR, o que tem impactado a 
aferição de seu resultado final, acarretando o risco no descumprimento das netas 
pactuadas entre a Previc e o MPS. Dessa forma, faz-se necessária a atualização e a 
revisão desses indicadores que o compõem, a exemplo do aditamento ao acordo 
ocorrido em outubro de 2012. 
 
Com efeito, a Previc reconhece a necessidade de proceder aos ajustes nos indicadores 
constantes do acordo em comento, como também de elaborar novo termo aditivo. Nos 
termos das manifestações finais prestadas pela autarquia, após a reunião de busca 
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conjunta de soluções e consignadas no Ofício nº 2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 
20/08/2015, in verbis: 
 
“(...) A Previc vem cumprindo majoritariamente o AGD e seu respectivo termo aditivo 
até o presente momento. Entretanto, o acordo atual encontra-se defasado e desalinhado 
em relação aos novos desafios e mecanismos de atuação da Autarquia. O 
realinhamento dos seus instrumentos de Gestão se dará ao elaborar novo planejamento 
estratégico para os anos de 2016-2019 em alinhamento ao PPA 2016-2019. 
Diante de tal realidade, alguns dos indicadores e compromissos encontram-se 
defasados e já tiveram sua efetividade exaurida, restando prejudicados (...) 
 
Torna-se nítida a necessidade premente de confecção de novo aditivo ao AGD. Diante 
disso, a Coordenação-Geral de Projetos Especiais na condição de área técnica 
competente propôs à Dicol o Termo Aditivo ao Acordo de Gestão e Desempenho (...), 
com validade até o final de 2016, propondo a descontinuação imediata de todos os 
indicadores e compromissos por meio da revogação do Anexo 1 do AGD. 
 
Em substituição, propõe-se que sejam criados dois novos indicadores relativos ao 
cronograma do PSP-Previc (...) Dessa forma, constitui objeto do TERMO ADITIVO a 
atualização e revisão dos indicadores e metas acordadas entre o Ministério da 
Previdência Social – MPS e a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC. (...)”. 
 
Dessa forma, será submetida à aprovação da Diretoria Colegiada proposta de termo 
aditivo ao Acordo de Metas e Desempenho, nos termos citados na mencionada 
manifestação. 
 
No que diz respeito ao processo de monitoramento dos indicadores, a Portaria nº 
439/2013 determinou o envio dos dados referentes ao monitoramento dos indicadores 
pelas áreas à CGPE e à Auditoria Interna. No entanto, observou-se o não 
encaminhamento destes dados pelas Coordenações. Neste contexto, a Auditoria Interna 
da Previc informou que a situação desconforme ao previsto na Portaria nº 439/2013 
ainda persiste. Contudo, existe a expectativa de que, com o desenvolvimento de sistema 
eletrônico que controle esse fluxo, tal situação seja sanada. 
  
##/Fato## 

2 GESTÃO DO SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS         

2.1 CONTRATOS DE OBRAS, COMPRAS E SERVIÇOS         

2.1.1 CONTRATOS SEM LICITAÇÃO                        

2.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a comprovação da 
inviabilidade do devido processo licitatório. 
 
Fato 

 
Com o intuito de verificar se as contratações e aquisições feitas por inexigibilidade de 
licitação em 2014 foram regulares, procedeu-se à análise do processo 
44011.000194/2014-01, que versou sobre a contratação de cursos e palestras voltados 
para o desenvolvimento gerencial de detentores de cargos em comissão na autarquia. 
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Cabe registrar inicialmente que a escolha do processo analisado deu-se por seleção não 
probabilística. Tal contratação ocorreu com a empresa de CNPJ 05.025.586/0001-62, 
cujo montante de despesa empenhada totalizou R$ 380.510,00, dos quais foram 
liquidados e pagos R$ 361.750,00 em 2014. 
 
A oferta inicial previu a realização de 6 (seis) cursos e 5 (cinco) conjuntos de palestras. 
Ao final, foram promovidos, entre cursos e palestras, 17 (dezessete) eventos no período 
compreendido entre 22/05/2014 e 24/11/2014, dada a divisão dos participantes em 
turmas. 
 
Todavia, da análise do processo em referência, constataram-se as seguintes situações 
que não caracterizaram a inviabilidade do devido procedimento licitatório, e, por 
conseguinte, a contratação direta por inexigibilidade de licitação: 
 

a. Necessidade da contratação, materializada no Parecer Técnico nº 
009/CODEP/CGRH/DIRAD/PREVIC, de 28/03/2014, e Projeto de Trabalho 
(fls. 02 a 04), de lavra da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas da 
Coordenação-Geral de Recursos Humanos – CODEP/CGRH, com indicação 
expressa da solução, no caso o Programa de Desenvolvimento Gerencial – 
PDG da empresa contratada, acompanhada de folders da instituição 
patrocinadora, propostas de preços para o treinamento, notas de empenho de 
outros órgãos relativas a contratações pretéritas com a empresa e cartas de 
exclusividade dos palestrantes (fls. 05 a 48); 

b. Projeto Básico contendo simplesmente a descrição das características do PDG, 
inclusive denominações e conteúdo de cursos e palestras como especificação do 
objeto da contratação (item 5 “Especificação do objeto”), currículo dos 
palestrantes (item 6 “Da Notoriedade” do projeto) e aspectos e condições de 
realização dos eventos pela N Produções (item 7 “Da Singularidade” do projeto) 
(fls. 63 a 65); 

c. Ausência de gestões junto a outras instituições públicas e a instituições privadas 
visando à contratação da capacitação pretendida (apenas consta relação de 
cursos oferecidos pela ESAF e ENAP que foram considerados como não 
aderentes às características pretendidas, sem detalhes sobre a não pertinência 
desses cursos); 

d. Utilização do próprio PDG da empresa contratada como diretriz para balizar a 
não aderência dos cursos da ENAP que apresentaram vagas disponíveis à 
contratação desejada, conforme o item 5 do citado Parecer Técnico (“(...) e a 
ENAP – Escola Nacional de Administração Pública lista alguns cursos que não 
têm turmas disponíveis e de qualquer forma possuem foco diverso (...). a ENAP 
disponibiliza o curso Gestão de Competências com carga horária de 21 horas 
(...), no entanto, o foco é diverso do proposto, já que neste programa de 
desenvolvimento gerencial pretende-se introduzir os gestores no tema para 
oportunamente e em outra ação, proporcionar essa capacitação específica (...)”. 

e. Definição do PDG da empresa contratada como solução singular para as 
necessidades de capacitação requeridas pela CODEP/CGRH, dada a descrição 
genérica das ações de desenvolvimento gerencial constantes do Plano Anual de 
Capacitação de 2014 da Previc. 

 
Além disso, verificou-se a dispensa indevida do instrumento de contrato, tendo em vista 
a inexigibilidade em tela totalizar R$ 380.510,00 em valores empenhados e tratar-se da 
prestação de serviços de capacitação e treinamento. 
  
##/Fato## 
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Causa 

 
Os gestores assumiram a responsabilidade pela contratação em tela, dada a não 
comprovação da inviabilidade do devido procedimento licitatório, além da não 
utilização dos devidos controles já instituídos e relacionados à evidenciação dos 
elementos legais necessários para caracterizar a regularidade da contratação direta. 
 
Destacam-se as seguintes responsabilidades que têm relação com os fatos apontados, 
nos termos dos arts. 37 e 42 do Regimento Interno da Previc, aprovado por intermédio 
da Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010. Assim, competem respectivamente à Diretoria 
de Administração e à Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística da Previc: 
 
“Art. 37. À Diretoria de Administração compete: 
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e 
inovação institucional, bem como as relacionadas com os sistemas federais de recursos 
humanos, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de 
administração dos recursos de informação e informática, de administração financeira e 
de organização e inovação institucional, no âmbito da PREVIC; (...) 
 
Art. 42. À Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística compete: 
I - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e elaborar normas e procedimentos 
padrões para as atividades relacionadas com administração patrimonial e logística, em 
especial, sobre: 
a) aquisição, manutenção e suprimento de material; 
b) administração do patrimônio; 
c) contratação de obras, instalações, telefonia, serviços de engenharia, transporte de 
bens e outros serviços terceirizados; 
d) licitações e contratos administrativos; 
e) protocolo e expedição de documentos; 
f) comunicação administrativa; 
g) biblioteca; 
h) reprografia; 
i) publicação de atos da PREVIC no Diário Oficial da União; e 
j) museu e arquivo no âmbito da PREVIC; 
(...) 
IX - zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares inerentes à gestão 
patrimonial e logística;(...)” (grifos nossos). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Questionada sobre o assunto, a Previc manifestou-se nos seguintes termos, por 
intermédio do Memorando nº 751/2015/CGPL/DIRAD/PREVIC, de 21/05/2015: 
 
“(...) 
4. Em princípio é importante deixar registrado que os cursos e palestras realizadas 
pela empresa N Treinamentos e contratados por esta Previc, eram abertos, ou seja, 
tratavam-se de cursos pré-formatados, com preços previamente estipulados, cabendo 
aos interessados somente a adesão, nas condições e preços ali definidos, podendo ao 
máximo haver concessão de desconto a depender da potencialidade de cada cliente. 
5. Assim, com o intuito de demonstrar a razoabilidade do preço ofertado, esta 
Autarquia fez um levantamento por amostragem, levando em consideração a 
similaridade de alguns cursos/palestras que tinham o mesmo palestrante e a mesma 
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carga horária, a fim de demonstrar a razoabilidade do preço que vem sendo praticado 
junto a outros clientes. 
6. Todavia, tendo em vista o questionamento apresentado pela CGU, ampliamos a 
pesquisa junto a outros órgãos da Administração, a fim de que reste demonstrado de 
forma cabal que não houve nenhuma prática de sobrepreço. Nesta esteira, foi 
confeccionado uma tabela comparativa de preços (Anexo II), dispondo dos valores 
praticados por outros órgãos, bem como dos valores praticados por esta Previc.  
(...) 
7. Ademais, ratificando a informação de que os cursos são pré-formatados e com 
preços previamente estipulados, extrai-se da referida tabela que os valores são 
idênticos, variando apenas o percentual de desconto concedido a cada ente contratante, 
em razão, supostamente, da relação contratual entre as partes e variação da 
quantidade de participantes nos eventos. 
8. Ante o exposto, reiteramos a razoabilidade do preço praticado no contrato em 
apreço, momento pelo qual requeremos o acolhimento das ponderações alinhavadas. 
9. Em princípio, é de suma importância deixar registrado que se trata de um caso 
isolado no âmbito desta Previc, pois observamos, sobremaneira, a legislação que rege 
as contratações públicas, incluindo o Art. 62 da Lei n. 8.666/93 que trata sobre a 
obrigatoriedade e dispensa do termo contratual.  
10. Todavia, cumpre levantar algumas hipóteses que podem ter contribuído para esse 
eventual deslize. A priori, deve-se registrar que a redação do dispositivo legal em 
apreço (Art. 62) é conturbada, deixando larga margem de dúvida quando da sua 
interpretação o que pode ter levado a um entendimento errôneo por parte da 
Autarquia. 
11. Ademais, os treinamentos pretéritos realizados por esta Previc não costumam 
ultrapassar o valor da modalidade convite (limite para dispensa do termo de contrato), 
o que pode ter contribuído para a não confecção do instrumento no caso em apreço. 
12. Noutro ponto, é importante considerar que o processo foi objeto de análise pelo 
órgão de assessoria jurídica desta Previc, e este não fez nenhuma observação sobre a 
ausência do instrumento contratual; pelo contrário, ratificou a possibilidade da 
substituição do termo contratual pela nota de empenho (item 53 do Parecer Jurídico nº 
60/2014/PF-PREVIC/PGF/AGU, de 15/05/2014).  
13. Em que pese a importância do instrumento, cabe ressaltar que os contratos que 
versam sobre treinamento só são pagos após a devida liquidação, ou seja, após a 
conclusão do curso, não havendo nenhuma obrigação futura por parte da contratada. 
Assim, nota-se que a Previc não dispende nenhum recurso antes que se comprove a 
participação do(s) servidor(es), bem como leva em consideração o atendimento às 
pretensões a respeito do curso/palestra. Isso fica demonstrado no caso da palestra 
“Saia da multidão: como construir sua raridade profissional” que não teve uma boa 
aceitação e por isso foi realizada sem custos para a Administração. 
14. Portanto, é imperioso consignar que o contrato foi devidamente fiscalizado e não 
houve nenhum prejuízo ao erário por conta da ausência de um instrumento formal. A 
Previc acompanhou de forma incontestável a sua execução e prezou pelo fiel 
atendimento às suas pretensões.  
15. Ante o exposto, pleiteamos pelo acolhimento integral das justificavas apresentadas, 
momento pelo qual nos comprometemos a ter ainda mais cautela nas contratações 
futuras, a fim de que episódios isolados, como este, não ocorram.  
(...) 
28. Por fim, consideramos todos os apontamentos feitos pela Controladoria-Geral da 
União como provocativos de aprimoramento dos processos de contratação desta 
Autarquia, ao passo que envidaremos esforços na busca da excelência.” 
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Por meio do Despacho CODEP/CGRH/DIRAD/PREVIC, de 20/05/2015, a Previc 
prestou as seguintes manifestações adicionais: 
 
“(...) 
2. A Solicitação de Auditoria faz menção ao processo 44011.000194/2014-01 - 
contratação de capacitação por inexigibilidade. O referido processo trata da inscrição 
de 26 servidores (Coordenadores-Gerais e potenciais líderes) em cursos da N Escola de 
Gestão e em palestras do TOP 10 Empresarial, que foram promovidos pela empresa N 
Produções, no período de 22 de maio a 24 de novembro de 2014, em Brasília - DF. O 
anexo da Solicitação de Auditoria acima mencionado solicita esclarecimentos acerca 
das situações adiante identificadas, a partir da análise do referido processo. São 
signatários desta resposta o servidor Leandro José Susin, Coordenador-Geral de 
Recursos Humanos à época e a servidora Flávia Cristina Gonçalves Trannin, 
Coordenadora de Desenvolvimento de Pessoas Substituta. A titular da CODEP à 
época, a Sra. Angélica Vanoni Araujo de Almeida não trabalha mais na Previc, desde 
06 de abril de 2015. 
 
3. Preliminarmente, cabe esclarecer quanto à origem da demanda da implementação 
do Programa de Desenvolvimento Gerencial – PDG da Previc. Desde 2013, a Diretoria 
da Autarquia vinha solicitando que se implementasse um programa de desenvolvimento 
gerencial que contemplasse os gestores detentores da comissão nível DAS 101.4 e de 
potenciais líderes. A CGRH, participante do COEST – Comitê Estratégico, elaborou um 
amplo relatório denominado Desenvolvimento de Equipes de Elevada Performance – 
DEEP, que indicou a criação de um programa específico para desenvolver a 
capacidade e a eficácia do corpo diretivo e gestores da Previc. Este relatório foi 
apresentado à Diretoria em 28 de janeiro de 2014, na 189ª Sessão Ordinária da 
Diretoria Colegiada. 
 
Entre os principais requisitos para a contratação do Programa, conforme orientações 
da Diretoria, figuravam: 

• Participação dos servidores em turmas abertas com o fito de propiciar 
intercâmbio de experiências com outros Órgãos públicos e privados; 

• Que os cursos abordassem temas previstos no Plano Anual de Capacitação, 
priorizando-se aqueles que pudessem suprir as lacunas de competências 
identificadas no corpo gerencial e levar a organização a melhorar a sua 
performance; 

• Que os cursos fossem modulados, de curta duração, com espaçamento de tempo 
entre um módulo e outro e que tivessem possibilidade de serem realizados no 
primeiro ou no segundo semestre, para que não se ausentassem todos os 
gestores ao mesmo tempo e permitisse, ainda, que cada gestor pudesse se 
programar ao longo do ano para cumprir com toda a carga horária total do 
Programa originalmente estruturada, pensada inicialmente entre 80 e 120 
horas. 

 
Diante do indicativo de prioridade da Diretoria na realização do programa, em 
fevereiro de 2014 foram iniciadas as consultas às instituições fornecedoras, a exemplo 
da Fundação Getúlio Vargas – FGV, Fundação Dom Cabral – FDC e N Produções. 
Duas outras fornecedoras foram contatadas, mas não retornaram com as propostas. Os 
retornos das instituições dados à época estão anexados a este documento. Cabe 
ressaltar que as instituições pesquisadas foram escolhidas a partir da experiência 
técnica, tempo de mercado, corpo docente especialista e renome de cada uma, até em 
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função do público alvo deste programa, que requer uma entrega de alto nível, 
naturalmente. 
 
Avaliadas as propostas, observou-se que o formato proposto pela FGV não atendia aos 
requisitos estipulados para o programa pretendido, vez que não eram modulados e 
exigiriam o deslocamento dos servidores para localidades diferentes da localidade 
sede. Quanto à FDC, observou-se que os cursos que poderiam compor o programa 
seriam realizados fora da localidade da sede da Previc, acarretando em despesas com 
diárias e passagens, elevando sobremaneira os custos. A respeito da proposta da N 
Produções, esta atendia todos os requisitos previamente definidos. Ademais, os preços 
praticados pelas duas instituições - FGV e FDC – eram superiores ao praticado pela N 
Produções, conforme se observa no quadro abaixo: 
 

 
 
Ainda no que diz respeito à N Produções, vale mencionar a experiência do seu corpo 
docente, que conta com nomes como Mário Sérgio Cortella, Pedro Mandelli, Rivadávia 
Drummond, (também professores da FDC), Dado Schneider, Eduardo Ferraz e outros 
especialistas em suas respectivas áreas. Além disso, trata-se de uma empresa com mais 
de 10 anos no mercado, renomada, com vários atestados de qualidade técnica, emitidos 
por inúmeros órgãos, cartas de exclusividade dos nomes mais notórios do cenário 
brasileiro e com uma oferta temática pertinente e relevante. 
 
O Programa de Desenvolvimento Gerencial, da forma como foi concebido, foi 
apresentado à Diretoria Colegiada na 195ª Sessão Ordinária de 18/03/2014, conforme 
folha 52 do processo. 
 
4. Considerações sobre os itens apontados, de ‘a’ a ‘k’ na SA 201503389-07: 
 
Item ‘a’ – Conforme delineado no item 3 acima, a solução apresentada pela N 
Produções foi a que atendeu aos requisitos, no sentido de serem turmas abertas, cursos 
modulados, com calendário de cursos do primeiro semestre se repetindo no segundo 
semestre, palestrantes de renome no mercado e conteúdos que vinham ao encontro dos 
temas que a Previc queria desenvolver junto às suas lideranças. Consultadas outras 
instituições fornecedoras de capacitação, tais como Fundação Getúlio Vargas – FGV e 
Fundação Dom Cabral – FDC, as mesmas não ofereciam solução no formato 
pretendido. Além disso, em pesquisas informais com outros órgãos que já haviam 
contratado com a N Produções (por exemplo, Secretaria do Tesouro Nacional e Receita 

FGV FDC N PRODUÇÕES

CEO FGV - (Estratégia, Mudança e 

Inovação; Ambiente Econômico, 

Político e Social e Liderança e 

Alto Desempenho)

Fronteiras em Gestão Pública, 

Gestão Contemporânea, Gestão 

por Competência

Liderança de equipes de elevada 

performance, liderança com pares 

e chefes, comunicação assertiva e 

persuasiva, gestão do 

conhecimento, gestão de 

conflitos e gestão de pessoas com 

foco em resultados

Carga Horária: 120 h Carga Horária: 100 h Carga Horária: 130 h

Local: São Paulo e Rio de Janeiro Local: Brasília e Belo Horizonte Local: Brasília

Investimento per capita

R$ 47.000,00

Investimento per capita

R$ 18.700,00

Investimento per capita

R$ 15.615,00

Total R$ 1.222.000,00 Total R$ 486.200,00 Total R$ 405.990,00

Propostas para o PDG PREVIC - 26 Servidores
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Federal), as referências foram positivas no sentido da qualidade e dos resultados 
alcançados com os cursos entregues. 
 
Por oportuno, segue adiante o que diz o doutrinador Jacoby Fernandes em seu livro 
“Contratação de Treinamento – Doutrina e Prática”, pág. 60: 
 

“Na área de treinamento ocorre, com frequência, de o 
particular criar um programa e oferecê-lo à Administração em 
audiência solicitada apresentando propagandas e folders. Nesta 
situação, se o gestor entender que, de fato, o treinamento é 
coincidente com o interesse público e com as necessidades do 
órgão deverá: 
a) abrir um processo, formalizando consulta para verificar a 

existência de interesse público; 
b) juntar o folder e a propaganda da instituição que procurou 

o órgão; 
[...] 
d)  verificar se o serviço: 
d.1) é singular; 
d.2) é enquadrável em algum dos incisos que autoriza a 
dispensa ou inexigibilidade e seu enquadramento da despesa 
está abaixo do valor de dispensa de licitação; 
[...] 
Note que neste caso o folder do curso, se bem elaborado, 
dispensa na hipótese de curso aberto ou fechado a maior parte 
dos elementos exigidos no projeto básico. Aliás, é comum que 
no processo não conste projeto básico, mas apenas um conjunto 
de informações complementares ao folder. 
 

Itens ‘b’ e ‘c’ – De maneira geral, o projeto básico apresentado no processo buscou 
atender aos requisitos da IN 02/2008 – MPOG no que era adequado, no entanto, em 
futuros projetos, é possível o aprimoramento em alguns dos itens constantes desta 
Instrução Normativa. 
 
Não obstante, tendo em vista que o objeto da contratação já estava pré-definido 
conjuntamente pela CGRH e Diretoria da Previc, o Parecer Técnico foi desenvolvido 
com base no Projeto de Trabalho (fls. 3 e 4) e no Projeto Básico (fls. 63 a 65). É fato 
que o próprio Projeto Básico foi construído a partir das informações constantes dos 
folders da empresa e consequentemente também serviram de base para a construção do 
Parecer, sem jamais, no entanto, olvidar o foco inicial das necessidades específicas de 
capacitação detectadas ainda no segundo semestre de 2013. Contudo, pode-se observar 
a mesma prática, por exemplo, no Projeto Básico do Tribunal de Contas da União 
(cópia anexa) que também replicou a descrição das características, inclusive 
denominações de cursos e palestras da N Produções (folders anexo)(...) 
 
Itens ‘e’ e ‘f’ – Em contato com a Escola de Administração Fazendária – ESAF e com a 
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP para verificar cursos que pudessem 
compor o Programa objeto dos autos, fomos orientados a consultar os respectivos sites 
onde estariam relacionados os cursos oferecidos, conforme consta das folhas 53 a 62 
do processo. No entanto, observou-se que:  

• A ESAF não disponibilizava os cursos solicitados em sua maioria (item 5 do 
Parecer Técnico, fl. 65v), ou tinham foco diverso do pretendido ou os cursos 
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disponíveis eram em localidades diferentes da sede, o que implicaria em custos 
com passagens e diárias, que por si só seriam mais custosos para a 
Administração (análise não citada expressamente no Parecer Técnico – 
oportunidade de melhoria -, mas a informação está disponível no Catálogo de 
Programação de Eventos Abertos 2014, fls. 53 a 57v); 

• A ENAP, embora contemplasse a descrição de alguns cursos nas áreas de 
liderança e gestão de equipes, não tinha previsão de realização. Quanto ao 
curso de Gestão de Pessoas oferecido à época e que tinha turmas previstas (fl. 
62v), detectou-se que o foco era diverso do pretendido, pois estava destinado a 
servidores públicos que trabalhassem na área de gestão de pessoas, o que não 
era o caso; 

•  Por e-mail, foram consultadas instituições privadas como Fundação Getúlio 
Vargas – FGV e Fundação Dom Cabral – FDC, sendo que as mesmas não 
possuíam ou não disponibilizavam os cursos no formato adequado para 
atendimento do planejamento do PDG da Previc; 

• Tendo em vista que o objeto já estava definido a partir das necessidades 
internas identificadas e do planejamento realizado, por meio do projeto de 
trabalho, constatou-se que as pesquisas realizadas junto às escolas de governo 
não tinham aderência aos cursos pretendidos. Consequentemente, foi por meio 
das pesquisas realizadas que se verificou que a proposta que melhor atendia as 
necessidades de capacitação do corpo gerencial da Previc era a proposta da N 
Produções e não a daquelas instituições. 

 
Item ‘g’ – Com efeito, o Plano Anual de Capacitação - PAC até 2014 era construído de 
forma tematizada e genérica das ações de desenvolvimento gerencial, apenas 
priorizando as áreas. Os projetos específicos, como é o caso do PDG da Previc, eram 
estruturados após a aprovação do PAC e levando em conta as diretrizes ali constantes. 
Dentro das áreas contempladas no PAC, por meio de reuniões internas com o Diretor 
de Administração, o Coordenador-Geral de Recursos Humanos e a Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas, foram priorizados os temas que fariam parte do 
Programa de Desenvolvimento Gerencial da Previc. Definidos estes temas e 
construídos os requisitos mencionados anteriormente (turmas abertas, moduladas, 
curta duração, calendário definido), buscou-se no mercado um fornecedor que pudesse 
atendê-los. Ressalta-se que analisadas as propostas das instituições, a N Produções foi 
considerada a solução singular, já que atendia os requisitos pré-definidos, tinha em seu 
catálogo diversos cursos, dos quais foram selecionados apenas aqueles que convergiam 
para o suprimento das necessidades de capacitação requeridas, não tendo nenhuma 
outra organização atendido a essas necessidades.  
 
Vale mencionar ainda, que a Advocacia Geral da União, por meio da Orientação 
Normativa nº 18/2009, uniformizou seu entendimento no sentido de que: 
 

“Contrata-se por inexigibilidade de licitação com fundamento 
no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.888, de 1993, conferencistas 
para ministrar cursos para treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal, ou inscrição em cursos abertos, desde que 
caracterizada a singularidade do objeto e verificado tratar-se 
de notório especialista.” (Grifo nosso.) 

 
Quanto a ausência de gestões junto a outras instituições públicas e instituições 
privadas, considerações já apresentadas nos itens ‘e’ e ‘f’, acima (...) 
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5. Oportuno registrar que foi sopesado, na contratação da N Produções, a carteira de 
clientes que já contratavam com aquela organização, a exemplo do Ministério da 
Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, Receita Federal do Brasil, Ministério 
Público do Trabalho, Agência Nacional de Águas, Conselho Nacional de Justiça, TCU, 
ESAF, dentre outros, sendo que todos foram contratados por inexigibilidade. A título de 
informação, no corrente ano o Tribunal de Contas da União voltou a contratar a 
referida empresa por inexigibilidade. 
 
6. Outro aspecto a se destacar, foi a excelente avaliação que os participantes fizeram 
dos cursos e palestras, a exceção de uma palestra (“Saia da multidão: como construir 
sua raridade profissional”, ministrada por Rafael Medeiros), mas que não teve ônus, 
pois não foi cobrada pela N Produções, tendo em vista que não alcançou os objetivos 
propostos, de acordo com a folha 902 dos autos. No mais, as avaliações foram 
positivas, conforme se depreende dos formulários de avaliação que constam do 
processo e da tabela a seguir, relativa aos cursos realizados no segundo semestre de 
2014, por exemplo: 
 

 
 
7. Por fim, nada obstante as considerações acima, com os apontamentos da CGU 
identificou-se oportunidades de melhoria no processo de contratação, que deverão ser 
observadas doravante em processos semelhantes.”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
Nos termos do art. 25 da Lei 8.666, de 21/06/1993, que instituiu normas para licitações 
e contratos da Administração Pública, a inexigibilidade da licitação se dá quando: 
 
“Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em 
especial: 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 
marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra 
ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas 
entidades equivalentes; 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação; 

Ruim Regular Bom
Muito bom/

Excelente

A arte de liderar - 26/08/2014 0% 0% 9% 91%

Construindo equipes de alta performance - 

18 e 19/09/2014
0% 1% 15% 84%

Liderando com pares e chefes - 22/09/2014 0% 2% 14% 84%

Comunicação eficaz - 24/10/2014 0% 0% 12% 88%

Gestão do conhecimento - 17 e 18/11/2014 0% 2% 6% 92%

Estratégia, inovação e trabalho em equipe - 

20 e 21/11/2014
0% 3% 4% 93%

Média Geral dos Cursos 0% 2% 14% 84%

Curso

Conceitos atribuídos pelos participantes
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III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou 
pela opinião pública. 
§1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos 
relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.” (grifos 
nossos). 
 
Como evidenciado no dispositivo citado, somente quando houver inviabilidade de 
competição é que a licitação se torna inexigível. Lucas Rocha Furtado (Curso de 
Licitações e Contratos Administrativos, 3ª edição, 2010) assim se manifestou sobre o 
assunto, in verbis: 
 
“Sabe-se que a competição é um dos fundamentos básicos da licitação. Realiza-se esta 
a fim de que se possa obter a proposta que, nos termos da lei, seja considerada mais 
vantajosa para a Administração. A licitação não pode ser realizada quando não houver 
competitividade em relação ao objeto licitado. A principal característica da 
inexigibilidade de licitação é, portanto, a inviabilidade de competição, conforme 
dispõe o art. 25 da Lei de Licitações.” (grifos nossos). 
 
Quanto à existência de elementos caracterizadores da inviabilidade de competição, em 
especial à aludida singularidade da solução contratada, constam no processo apenas 
relação de cursos oferecidos pela ESAF e ENAP, sem, contudo, restar evidenciadas 
gestões junto a outras instituições públicas e a instituições privadas visando à 
identificação de cursos e palestras nas condições pretendidas. Até mesmo as 
justificativas pelo não enquadramento das soluções ofertadas pelas 2 (duas) instituições 
públicas, e constantes do processo, não são claras o suficiente para o entendimento 
disso, conforme inclusive menção nas justificativas fornecidas, no caso da ESAF. 
Quanto a ENAP, o próprio programa de desenvolvimento gerencial da solução 
contratada foi utilizado como parâmetro para desqualificação de solução existente da 
instituição pública, conforme informações contidas no processo. 
 
Ainda de acordo com os esclarecimentos prestados, foram apresentadas troca de 
mensagens entre a Previc e 2 (duas) instituições privadas que comprovariam a gestão 
junto a outras patrocinadoras de treinamentos e capacitações. Todavia, esses elementos 
posteriormente apresentados não constavam do processo analisado, necessários para a 
comprovação da inviabilidade da licitação, no caso concreto. Ademais, outras 2 (duas) 
instituições citadas nas justificativas (“(...) Duas outras fornecedoras foram contatadas, 
mas não retornaram com as propostas.”) não foram nominadas e muito menos foi 
apresentada a respectiva documentação comprobatória das gestões feitas. Quanto à 
FDC, não restou clarificada, na documentação enviada, a inadequação dos cursos 
oferecidos pela instituição com os pretendidos pela Previc. 
 
Além disso, e mesmo não fazendo parte do processo, a documentação encaminhada, ou 
seja, a realização de pesquisas objetivando a comprovação ou não da existência de 
soluções para as necessidades da autarquia com outras entidades que não ESAF e 
ENAP, não é mencionada em nenhum documento, cite-se o Parecer Técnico nº 
009/CODEP/CGRH/DIRAD/PREVIC, de 28/03/2014, no qual está consignada a 
necessidade da contratação, o Projeto Básico, e a Nota Técnica nº 
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37/CGPL/DIRAD/PREVIC, de 12/05/2014, de lavra da CGPL, que referendou a 
contratação direta. 
 
Cumpre registrar que o alinhamento das necessidades de capacitação da Previc com as 
soluções buscadas e, principalmente, com a contratada, não carrega dificuldades em si, 
dado o caráter genérico de seu Plano Anual de Capacitação – PAC 2014, fato, aliás, 
admitido pela própria autarquia, já que, em tese, qualquer solução que se enquadrasse 
nos temas contidos no PAC, poderia ser considerada como aderente, conforme se 
observa pela descrição do citado plano de capacitação: 
 
“(...) AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL. Com o objetivo de promover a 
capacitação gerencial para os servidores de direção e assessoramento, nos níveis 3 e 4, 
prioritariamente, serão contempladas as seguintes áreas e suas especificações: 
Assertividade; Liderança; Coaching; Administração de conflitos; Gestão do 
conhecimento; Balanced Score Card – BSC; Negociação, Mediação e Conciliação; 
Planejamento Estratégico; Gerenciamento de Conflitos; Gerenciamento de Recursos 
Financeiros; Gestão de Equipes; Criatividade e Inovação (...)”. 
 
Ressalta-se ainda que a avaliação da singularidade da solução contratada, como 
caracterizadora da inviabilidade de licitação e motivadora da contratação direta, 
somente pode ser minimamente percebida quando a convicção a respeito é formada a 
partir de elementos ou atributos incomuns ou diferenciadores, que não restaram 
caracterizados na contratação em comento, até mesmo porque inexistiram parâmetros de 
comparação com outras soluções. Jacoby Fernandes (Contratação Direta sem Licitação, 
9ª edição, 2011) assim preleciona: 
 
“(...) Singular é a característica do objeto que o individualiza, distingue dos demais. É 
a presença de um atributo incomum na espécie, diferenciador. A singularidade não 
está associada à noção de preço, de dimensões, de localidade, de cor ou forma.” (grifos 
nossos). 
 
Por fim, a mera apresentação de preços superiores ao da empresa contratada não é 
suficiente para caracterizar a inviabilidade da competição, até porque a questão de 
preços pode ser elemento de definição da contratação, como parte do processo de 
negociação, desde que no curso do devido procedimento licitatório. 
 
A título exemplificativo, o seguinte quadro traz relação de cursos que, a priori, possuem 
as mesmas áreas de interesse da solução contratada, cuja localidade de realização dos 
eventos restringiu-se à Brasília/DF (não foram considerados os cursos na modalidade 
MBA, mais caros e de maior duração que os contratados): 
 
Programa/Curso Área de Interesse Patrocinadora Página WEB 

Lidere 1, 2, 3 e 
4/Lidere in 
Company 

Liderança 

Dotare 
Consultoria em 
Negócios/Consult
a RH Soluções 
para Organizações 
e Pessoas  

http://www.programalidere.com.br/ 

Gestão e 
Liderança 

Gestão e Liderança FVG Brasília 
http://mgm-

brasilia.fgv.br/cursos/gestao-lideranca 
Liderança com 
Alta Performance 
Sistêmica 

Liderança 
Instituto 
MarketCoaching 
de Brasil 

http://marketcoaching.com.br/cursos/l
ideranca-com-alta-performance-

sistemica/ 

Fronteiras em 
Gestão Pública 

Gestão do 
Conhecimento/Liderança 

Fundação Dom 
Cabral 

http://www.fdc.org.br/programas/Pagi
nas/Programa.aspx?programa=Frontei
ras%20em%20Gest%C3%A3o%20P
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%C3%BAblica 
Gestão de Pessoas 
com Foco em 
Motivação/Gestão 
de Pessoas 

Gestão de Pessoas 
Instituto de 
Educação e de 
Gestão Pública 

http://egp.adm.br/?pg=curso-
presencia&nome=Cursos%20Presenci

ais 

Programa de 
Desenvolvimento 
Gerencial 

Gestão de Pessoas Emagister 
http://www.emagister.com.br/pdg-

programa-desenvolvimento-gerencial-
cursos-2641244.htm 

Programa de 
Capacitação 
Gerencial 

Liderança/Comunicação/
Gestão de Conflitos 

Idemp 
http://idemp-

edu.com.br/cursos/fechados/156 

Liderando 
Equipes e 
Otimizando 
Resultados 

Liderança 
Integração Escola 
de Negócios 

http://www.integracao.com.br/curso_l
iderando_equipes_e_otimizando_resu

ltados.aspx 

Comunicação, 
Relacionamento 
Interpessoal e 
Feedback 

Comunicação Assertiva 
Integração Escola 
de Negócios 

http://www.integracao.com.br/curso_
comunicacao_relacionamento_interpe

ssoal_e_feedback.aspx 

Fonte: Consultas realizadas na internet em 23/07/2015 
 
Interessante observar que a Previc assim admitiu nos esclarecimentos prestados: 
 
“Não obstante, tendo em vista que o objeto da contratação já estava pré-definido 
conjuntamente pela CGRH e Diretoria da Previc, o Parecer Técnico foi desenvolvido 
com base no Projeto de Trabalho (fls. 3 e 4) e no Projeto Básico (fls. 63 a 65). É fato 
que o próprio Projeto Básico foi construído a partir das informações constantes dos 
folders da empresa e consequentemente também serviram de base para a construção 
do Parecer, sem jamais, no entanto, olvidar o foco inicial das necessidades específicas 
de capacitação detectadas ainda no segundo semestre de 2013(...)” (grifos nossos). 
 
Com efeito, outro ponto diz respeito ao projeto básico elaborado. Independentemente da 
forma como outros órgãos procedem quanto à formalização desse instrumento, a regra 
insculpida no art. 16 da IN SLTI/MPOG nº 2/2008, que dispôs sobre regras e diretrizes 
para a contratação de serviços, continuados ou não, no âmbito dos órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, é clara no sentido de vedar a 
especificação de características da solução a ser contratada, favorecendo determinado 
prestador de serviços, in verbis: 
 
“Art. 16. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as especificações que: 
I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando 
necessárias e justificadas pelo órgão contratante; 
II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específico;” (grifos 
nossos). 
 
No caso específico do projeto básico da contratação em tela, constatou-se a replicação, 
pura e simples, das características do programa de desenvolvimento gerencial da 
empresa contratada, contemplando inclusive o currículo de determinados palestrantes, 
conforme admitido pela autarquia. 
 
Adicionalmente, ficou evidenciada a dispensa indevida do instrumento do contrato. 
Ainda na visão de Lucas Rocha Furtado, o instrumento de contrato é obrigatório na 
contratação em tela, in verbis: 
 
“O art. 62, no entanto, determina que “o instrumento do contrato é obrigatório nos 
casos de concorrência ou tomada de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades 
cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação” 
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(compras e serviços acima de R$ 80.000,00; e obras e serviços de engenharia acima de 
R$ 150.000,00). 
 
A conclusão a que se deve chegar é no sentido de que sempre deverá existir algum 
documento escrito – “tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autorização de compra ou ordem de execução de serviço” –, mas o instrumento do 
contrato, que deverá conter os requisitos contidos no art. 55 (...), somente será 
obrigatório para aqueles cujos valores sejam superiores aos indicados (...)”. 
 
Ademais, quanto ao art. 62, §4º, o eminente autor assim se manifestou: 
 
“No caso de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais 
não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica, o §4º desse mesmo 
artigo 62 dispensa o instrumento de contrato e faculta a substituição prevista neste 
artigo, a critério da Administração, independentemente de seu valor. A lei procura 
tratar essas compras de maneira bastante informal, buscando aproximar-se dos 
contratos celebrados no Direito privado. O termo do contrato somente poderá ser 
dispensado nas compras, independentemente do valor, se houver a pronta entrega dos 
bens, e não resultarem quaisquer obrigações futuras. É importante observar que a 
aplicação dessa regra não libera o vendedor do dever de responder por defeitos que o 
produto venha a apresentar, assim como igualmente não o libera da garantia do 
fabricante.”. 
 
Importa ressaltar que a gestão de licitações e contratos administrativos no âmbito da 
Previc tem merecido atenção desta CGU desde a primeira Auditoria Anual de Contas 
realizada em 2011 na autarquia (e referente a 2010). Nesse sentido, e objetivando dar 
tratamento as impropriedades e irregularidades identificadas quando da atuação deste 
Órgão de Controle Interno, foram feitas as seguintes recomendações mais relevantes: 
 
“Que o gestor institua, formalize e implemente procedimentos de controle sobre os 
processos licitatórios realizados, que contemplem a correta formalização dos 
respectivos processos, a precisa elaboração de projetos básicos e dos correspondentes 
editais, de modo a evidenciar com clareza o objeto da contratação e os critérios de 
aferição para recebimento desse objeto, e a certificação da autenticidade de certidões 
de regularidade fiscal apresentadas, visando garantir a conformidade e regularidade 
dessas contratações.” (Relatório CGU 201108730, AAC 2010). 
 
“Que a Entidade contemple na Portaria nº 248, de 15 de maio de 2012, a previsão de 
sanções administrativas pelo descumprimento de seus dispositivos, como também a 
obrigatoriedade de identificação de servidor responsável pela elaboração das listas de 
verificação relacionadas ao cumprimento das condicionantes para cada tipo de 
licitação.” (Relatório CGU 201305688 AAC 2012). 
 
“Que a Entidade inclua, em seu "Manual de Auxílio para a Elaboração de Termo de 
Referência e Projeto Básico" e no “check-list” de verificação da contratação, a análise 
da viabilidade de divisão do objeto sem prejuízo das exigências técnicas a serem 
requeridas pela Previc, com vistas a propiciar a ampla participação dos licitantes e a 
obtenção de propostas mais proveitosas para a Administração, e a obrigatoriedade da 
inclusão dessa análise nos autos dos respectivos processos administrativos.” (Relatório 
CGU 201305688 AAC 2012). 
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“Adotar providências com vistas à apuração dos fatos e identificação dos responsáveis 
pela geração de despesa sem cobertura contratual.” (Relatório CGU 201408564, AAC 
2013). 
 
Nesse sentido, a autarquia instituiu o "Manual de Auxílio para a Elaboração de Termo 
de Referência e Projeto Básico" e publicou a Portaria nº 248, de 15/05/2012, que dispôs 
sobre os procedimentos aplicáveis nos processos administrativos que tratam de 
licitações, contratos administrativos, convênios, acordos e instrumentos congêneres, no 
âmbito da autarquia. A citada portaria traz consignadas também listas de verificação 
para instrução dos processos administrativos nas modalidades convencionais da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, e nas contratações diretas, contendo os atos 
administrativos a serem verificados em cada contratação. 
 
Contudo, impropriedades relacionadas ao tema voltaram a ocorrer nessa contratação 
específica, mesmo com as recomendações emitidas por ocasião de trabalhos anteriores e 
os controles implementados pela Previc. 
 
Dessa forma, foram avaliados os controles utilizados nesse processo em particular, em 
especial a lista de verificação ou “check-list” contendo a identificação dos elementos 
que fizeram parte da formalização do processo. Em primeiro lugar, tratou-se de lista 
contendo os elementos verificados pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos, ou 
seja, não foi observada a lista de verificação relativa aos atos administrativos da 
contratação direta, conforme instituído pela Portaria nº 248, de 15/05/2012. Por isso 
mesmo, não se identificaram quaisquer não conformidades, apontadas na avaliação 
procedida, já que os itens constantes do “check-list” não foram suficientes para garantir 
aderência dos elementos do processo aos dispositivos legais supramencionados. 
Ressalta-se que a Nota Técnica nº 37/CGPL/DIRAD/PREVIC, de 12/05/2014, que 
referendou a contratação, não pode ser considerada substituta da lista, haja vista tratar-
se de elemento do próprio processo. 
 
Cumpre registrar que os eventos contratados e pagos tiveram os respectivos serviços 
devidamente prestados, além de terem sido bem avaliados pelos participantes, com 
exceção de palestra cuja prestação do serviço não foi cobrada pela empresa contratada, 
em virtude de não ter sido bem aceita por quem dela participou. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a Previc adote providências no sentido de assegurar-se da não 
existência de elementos indicadores da ocorrência concreta de prejuízo (materialidade) e 
de indícios de autoria, e, caso os referidos elementos venham a ser identificados, adotar 
as medidas cabíveis para apuração de responsabilidades. 
 
2.1.2 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS          

2.1.2.1 CONSTATAÇÃO 

 
Não revisão dos contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de 
pagamento, pela ausência de medidas tempestivas adotadas pela Previc. 
 
Fato 

 
Com o presente item, buscou-se responder as seguintes questões de auditoria: 
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1. Quais as medidas adotadas pela Previc para a revisão dos contratos vigentes 
firmados com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento? 

2. A Previc buscou, administrativamente, obter o ressarcimento dos valores pagos a 
maior (elisão do dano) em relação aos contratos já encerrados que foram firmados 
com empresas beneficiadas pela desoneração? 

3. Quantos contratos foram revisados e qual a economia (redução do valor contratual) 
obtida pela Previc? 

 
Cabe citar, inicialmente, que a alteração da legislação tributária incidente sobre a folha 
de pagamento (desoneração da folha em tela) deu-se no âmbito do Plano Brasil Maior, 
que definiu nova política industrial, tecnológica e de comércio exterior, coordenada pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC e lançado em 
agosto de 2011. 
 
Tal medida foi implementada por intermédio da Medida Provisória nº 540, de 
02/08/2011, que foi convertida na Lei nº 12.546, de 14/12/2011, cuja regulamentação 
deu-se por meio do Decreto nº 7.828, de 16/10/2012, e ampliada por alterações 
posteriores (Leis nºs 12.715, de 17/09/2012, 12.794, 02/04/2013, e 12.844, de 
19/07/2013). 
 
Em síntese, a medida estabeleceu que, em substituição às contribuições destinadas à 
seguridade social a cargo das empresas beneficiadas, de 20% sobre a remuneração dos 
segurados (art. 22, incisos I e III, da Lei 8.212/1991), as contribuições incidirão em 
alíquotas que variam entre 1% a 2,5% sobre o valor da receita bruta destas empresas. 
 
Com efeito, a mudança da base de cálculo para a contribuição previdenciária, nos 
termos do art. 7º da Lei 12.546/2011 e do art. 2º do Decreto 7.828/2012, pode ensejar a 
revisão dos preços praticados pelas empresas dos setores da economia beneficiados, já 
que a alteração deve refletir no valor dos encargos sociais estabelecidos para o custo da 
mão de obra nos contratos administrativos firmados. 
 
Nos termos dos citados arts. 7º da Lei 12.546/2011 e 2º do Decreto 7.828/2012, o 
seguinte quadro sumariza a medida em relação às empresas prestadoras de serviços: 
 
Quadro: Setores da economia beneficiados pela desoneração da folha de pagamento 

Setor da economia beneficiado Alíquota Início Fim 

Empresas que prestam exclusivamente os serviços 
de TI e de TIC referidos no art. 14, §§ 4º e 5º, da 
Lei 11.774/2008. 

2,5% 01/12/2011 31/07/2012 

2,0% 01/08/2012 31/12/2014 

Empresas de call center e de TI e TIC, ainda que se 
dediquem a outras atividades, além das previstas 
no caput. 

2,5% 01/04/2012 31/07/2012 

2,0% 01/08/2012 31/12/2014 

Empresas do setor hoteleiro enquadradas na 
subclasse 5510-8/01 da CNAE 2.0. 

2,0% 01/08/2012 31/12/2014 

Empresas que exerçam atividades de concepção, 
desenvolvimento ou projeto de circuitos 
integrados. 

2,0% 01/08/2012 31/12/2014 

Empresas de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros enquadradas nas classes 4921-3 e 
4922-1 da CNAE 2.0. 

2,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de manutenção e reparação de 
aeronaves, motores, componentes e equipamentos 
correlatos. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 
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Empresas de transporte aéreo de carga. 1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte aéreo de passageiros 
regular. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte marítimo de carga na 
navegação de cabotagem. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte marítimo de passageiros na 
navegação de cabotagem. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte marítimo de carga na 
navegação de longo curso. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte marítimo de passageiros na 
navegação de longo curso. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte por navegação interior de 
carga. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Empresas de transporte por navegação interior de 
passageiros em linhas regulares. 

1,0% 01/1/2013 31/12/2014 

Empresas de navegação de apoio marítimo e de 
apoio portuário. 

1,0% 01/01/2013 31/12/2014 

Fonte: Acórdão TCU 2.589/2013 – Plenário 
 
Especificamente quanto às empresas que prestam os serviços de TI e de TIC referidos 
no art. 14, §§ 4º e 5º, da Lei 11.774/2008, tais serviços são os seguintes: 
 
“(...) 
§ 4º Para efeito do caput deste artigo, consideram-se serviços de TI e TIC: 
I - análise e desenvolvimento de sistemas; 
II - programação; 
III - processamento de dados e congêneres; 
IV - elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos; 
V - licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação; 
VI - assessoria e consultoria em informática; 
VII - suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção 
de programas de computação e bancos de dados, bem como serviços de suporte técnico 
em equipamentos de informática em geral; e 
VIII - planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 
IX - execução continuada de procedimentos de preparação ou processamento de dados 
de gestão empresarial, pública ou privada, e gerenciamento de processos de clientes, 
com o uso combinado de mão de obra e sistemas computacionais. 
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se também a empresas que prestam serviços de call 
center e àquelas que exercem atividades de concepção, desenvolvimento ou projeto de 
circuitos integrados.”. 
 
A título exemplificativo, e a partir da relação encaminhada pela autarquia de contratos 
de TI vigentes, verificou-se que os objetos das referidas contratações enquadram-se, a 
priori, nos serviços elencados anteriormente, conforme o quadro a seguir exposto: 
 
Quadro: Contratos de TI vigentes na Previc 

Número do 
processo 

Ano da 
contratação 

Objeto 
Valor 

contratado 
(Em R$) 

44011.000576/2014-27 2015 
SERVIÇO DE SUPORTE 
TECNOLÓGICO 

8.591.370,92 

44011.000405/2014-06 2014 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IMPRESSÕES CORPORATIVAS 

494.944,80 

44011.000685/2013-63 2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 74.880,00 
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SUPORTE TÉCNICO, MANUNTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM 
SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA 
HÍBRIDA ANALÓGICO-DIGITAL 

 

44011.000741/2013-60 2014 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM DO PORTAL PREVIC, 
CONSULTORIA EM 
DESENVOLVIMENTO ZOPE-PLONE, 
TREINAMENTO ZOPE-PLONE, 
PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL. 

616.098,00 

44011.000087/2014-75 2014 SERVIÇOS DE TI - HOSTING 42.619,92 

44011.000215/2013-08 2014 
CRIAÇÃO DA ARQUITETURA E DO 
LAYOUT DO PORTAL DA INTRANET 
DA PREVIC 

80.000,00 

44011.000616/2013-50 2014 

SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E 
SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DE ATENDIMENTO ON-SITE AO 
CONJUNTO DE PRODUTOS 
MICROSOFT EM OPERAÇÃO NOS 
SERVIDORES DE REDE E ESTAÇÕES 
DE TRABALHO DA PREVIC, PELO 
PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) 
MESES. 

189.000,00 

44011.000616/2013-50 2014 

AQUISIÇÃO PERMANENTE DE UM 
CONJUNTO DE LICENÇAS DE 
SOFTWARE APLICATIVOS E 
SISTEMAS OPERACIONAIS 
MICROSOFT, NA MODALIDADE 
ENTERPRISE AGREEMENT (EA) COM 
GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO - 
SOFTWARE ASSURANCE (AS) POR 36 
(TRINTA E SEIS) MESES. 

1.835.719,44 

44011.000642/2013-88 2014 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUPORTE TÉCNICO, 
EXCLUSIVAMENTE PARA OS 
ESCRITÓRIOS REGIONAIS DA 
PREVIC, ACESSO REMOTO A REDE 
CORPORATIVA (VPN), APURAÇÃO 
ESPECIAL (EXTRAÇÃO E 
TRATAMENTO) DE DADOS PARA A 
SEDE E ECRITÓRIOS REGIONAIS E 
CLONAGEM DE BASE DE DADOS DOS 
SISTEMAS CORPORATIVOS. 

1.641.176,62 

44011.000010/2013-14 2013 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS 
CORPORATIVOS DA PREVIC, BEM 
COMO AS DEVIDAS MANUTENÇÕES 
CORRETIVAS DOS SISTEMAS 

10.870.855,92 

Fonte: Planilha eletrônica encaminhada por intermédio do Memorando nº 615/DIRAD/PREVIC, de 
22/04/2015. 
 
Questionada sobre o assunto, a Previc, até a reunião de busca conjunta de soluções, não 
tinha adotado qualquer medida quanto à identificação e eventual revisão das avenças e 
cobrança administrativa relativa a contratações com empresas beneficiadas pela 
desoneração da folha de pagamento, mesmo após os questionamentos iniciais dessa 
CGU-PR. Após a citada reunião, foram anunciadas medidas nesse sentido, sem, 
contudo, ter encaminhado a respectiva documentação comprobatória. 
  
##/Fato## 

Causa 
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O gestor assumiu a responsabilidade pela ocorrência de eventual dano ao erário ao não 
proceder tempestivamente à identificação, revisão das avenças e cobrança 
administrativa relativa a contratações com as empresas dos setores da economia 
beneficiadas com a desoneração da folha de pagamento, não reconhecendo a 
importância do assunto, haja a vista a ausência de providências nesse sentido, mesmo 
após as indagações preliminares desta CGU-PR sobre o assunto, medidas essas somente 
anunciadas após a realização da reunião de busca conjunta de soluções, ocorrida em 
11/08/2015. 
 
Destacam-se as seguintes responsabilidades que têm relação com os fatos apontados, 
nos termos dos arts. 37 e 42 do Regimento Interno da Previc, aprovado por intermédio 
da Portaria MPS nº 183, de 26/04/2010. Assim, competem respectivamente à Diretoria 
de Administração e à Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística da Previc: 
 
“Art. 37. À Diretoria de Administração compete: 
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e 
inovação institucional, bem como as relacionadas com os sistemas federais de recursos 
humanos, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de 
administração dos recursos de informação e informática, de administração financeira e 
de organização e inovação institucional, no âmbito da PREVIC; (...) 
 
Art. 42. À Coordenação-Geral de Patrimônio e Logística compete: 
I - planejar, coordenar, supervisionar, avaliar e elaborar normas e procedimentos 
padrões para as atividades relacionadas com administração patrimonial e logística, em 
especial, sobre: 
a) aquisição, manutenção e suprimento de material; 
b) administração do patrimônio; 
c) contratação de obras, instalações, telefonia, serviços de engenharia, transporte de 
bens e outros serviços terceirizados; 
d) licitações e contratos administrativos; 
e) protocolo e expedição de documentos; 
f) comunicação administrativa; 
g) biblioteca; 
h) reprografia; 
i) publicação de atos da PREVIC no Diário Oficial da União; e 
j) museu e arquivo no âmbito da PREVIC; 
(...) 
IX - zelar pelo cumprimento das normas legais e regulamentares inerentes à gestão 
patrimonial e logística;(...)” (grifos nossos). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Em seu Relatório de Gestão 2014, seção 7.3, a Autarquia consignou que “Cumpre 
informar que, até o presente momento, não foram tomadas as medidas relacionadas ao 
Acórdãos TCU nº1212/2014 - Plenário. Não obstante, a Coordenação Geral de 
Patrimônio e Logística está identificando os processos que são aderentes ao assunto em 
questão para adotar as medidas necessárias adequando-se então, ao mencionado 
Acórdão.”. 
 
Ademais, a Autarquia, instada sobre a adoção de tais medidas, informou por meio do 
Memorando nº 751/2015/CGPL/DIRAD/PREVIC, de 21/05/2015, que: 
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“(...) 
2. Cumpre ressaltar a importância do assunto para a Administração (desoneração da 
folha de pagamento), contudo, devido à complexidade da atividade, da insuficiência de 
recursos humanos para análise das planilhas de formação de custos e necessário 
enquadramento das empresas contratadas, e, principalmente, em razão da suspensão 
dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2.859/2013 – TCU – Plenário, ora divulgado no 
Portal de Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br) – acesso 
em 19/05/2015 – cópia Anexo I, esta Autarquia, até o presente momento, conforme 
exposto no Relatório de Gestão 2014, não procedeu com o levantamento de eventuais 
processos que se enquadrem na desoneração em apreço.  
 
3. Conforme dito, principalmente em virtude da decisão mencionada, entendemos ser 
mais prudente aguardar o julgamento, em definitivo, do mérito pelo Tribunal de Contas 
da União para assim procedermos com as avaliações. Até mesmo porque o Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão só expedirá novas orientações após o exame 
final do caso, in verbis: “A Secretaria de Logística e Tecnologia expedirá orientações 
aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e 
fundacional integrantes do SISG, após o exame final da matéria pelo Tribunal de 
Contas da União”. Portanto, estamos aguardando novo posicionamento do MPOG 
para verificar a real necessidade do referido levantamento.”. 
 
Por fim, a Previc encaminhou, por meio de mensagem eletrônica datada de 12/06/2015, 
planilhas que seriam utilizadas no processo de identificação dos contratos afetados pela 
desoneração da folha de pagamento. Ademais, e de acordo com as manifestações 
prestadas após a reunião de busca conjunta de soluções, consignadas no Ofício nº 
2.256/2015/DISUP/PREVIC, de 20/08/2015, tratativas já estão em curso, como a 
identificação dos contratos encerrados e os ainda vigentes celebrados com empresas 
cujos respectivos setores foram beneficiados pela desoneração e o envio de 
comunicados a essas empresas da promoção da revisão dos preços contratados, embora 
não tenha sido encaminhada a respectiva documentação comprobatória. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
De acordo com o art. 65, § 5º, da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que instituiu normas para 
licitações e contratos da Administração Pública, a repercussão nos preços contratados 
decorrentes de tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos deve ensejar a 
revisão destes preços, in verbis: 
 
“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
(...) 
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação 
da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão 
destes para mais ou para menos, conforme o caso.” (grifos nossos). 
 
Portanto, a desoneração da folha de pagamento patrocinada pelo Plano Brasil Maior, 
com a substituição da base de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre a 
folha de pagamentos por uma incidência sobre a receita bruta, deve ensejar a revisão 
dos contratos firmados com empresas dos setores da economia beneficiados. 
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O Acórdão TCU 2.859/2013 – Plenário, assim tratou a questão, ao abordar o 
mandamento expresso no supracitado artigo da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos: 
 
“(...) 
12. Como se vê, esse dispositivo é taxativo ao prever a necessidade de revisão dos 
preços contratados na hipótese da ocorrência de medidas neles impactantes, 
decorrentes, por exemplo, da alteração de tributos. Além disso, o parágrafo único do 
art. 2º da LLC considera o contrato como ‘todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares em que haja um acordo de vontades 
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a 
denominação utilizada.’ (grifado) 
13. Conclui-se, então, que as partes têm assegurado o equilíbrio econômico-financeiro, 
que pode ser traduzido no fato de que os encargos do contratado devem estar 
equilibrados com a remuneração devida pela Administração Pública. As expressões 
grifadas desses preceitos, por seu turno, reforçam a lógica de que a revisão de preços é 
uma via de mão dupla, ou seja, que também pode ser invocada em benefício do 
contratante. 
14. Também há que ser destacada a natureza distinta do pacto que o particular faz com 
a Administração, no qual são explicitadas as margens de lucro com as quais ele 
pretende trabalhar para satisfazer os termos da avença. Nessa seara, note-se que a Lei 
de Licitações e Contratos, no art. 7º, § 2º, inciso II, impõe que haja orçamento 
detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, no 
caso de prestação de serviços. 
15. Deve ficar explicitado, ademais, que a desoneração não ocorre para aumentar 
lucro, mas sim para diminuir o preço dos produtos e serviços. Assim, caso não se 
reduza a remuneração, o lucro, no contrato administrativo, acaba se elevando. Ora, a 
Administração Pública deve se beneficiar do barateamento dos preços e serviços da 
mesma forma que ocorreria nas relações privadas. 
16. Por fim, ressalte-se que os efeitos da desoneração podem ser diversos, mas decerto 
levarão a uma posição de vantagem competitiva das empresas que atuam nos setores 
contemplados, mediante, por exemplo, uma formação diferenciada dos preços dos seus 
serviços, que ocorrerá em razão de uma composição de custos igualmente profícua. O 
contrato administrativo não pode ficar indiferente a isso.” (grifos nossos). 
 
Interessante destacar que entidades da Administração Pública Federal já adotaram 
providências nesse sentido, conforme se depreende da leitura de trecho do mencionado 
acórdão: 
 
“(...) 
10. Recentemente, em atitude que merece o reconhecimento e o elogio como boa 
prática por parte desta Selog, a Caixa Econômica Federal agendou reunião para 
apresentar a esta Secretaria os impactos do Plano Brasil Maior nos contratos de 
prestação de serviços da estatal, sob o ponto de vista da sua Gerência de Filial de 
Logística em Brasília (Gilog/BR). 
11. Resumindo, os gestores da Caixa noticiaram que, com lastro em sólida 
jurisprudência deste TCU e após a criação de grupo de trabalho específico que 
empreendeu diversas consultas e análises internas, está realizando a revisão dos 
contratos com as empresas dos setores beneficiados pela desoneração da folha de 
pagamento com base no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993, preferencialmente por meio 
de acordo bilateral (art. 65, inciso II, alínea ‘d’, da Lei) ou, então, por meio de 
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apostilamento unilateral (art. 58, inciso I e § 2º, da Lei), nos casos em que não foi 
possível o acordo bilateral. 
12. Durante a reunião, a estatal expôs sua experiência, declarando que nos contratos 
com maior alocação de mão de obra, como os de call center, a redução poderia chegar 
a até 16%. De uma forma geral, o banco acredita que a redução média seja de 2,5% 
dos valores dos contratos envolvidos, alcançando a cifra de R$ 200 milhões, sendo 
que até o momento a Caixa já obteve, efetivamente, uma economia no valor 
aproximado de R$ 70 milhões. 
13. Para chegar aos números citados, a estatal revisou as planilhas de composição de 
custos dos seus contratos de prestação de serviços utilizando uma metodologia bastante 
simples: foi excluído o item ‘INSS’ do grupo ‘Encargos Sociais’, com a consequente 
redução proporcional do item ‘incidência de A sobre B’, e incluído o item ‘INSS’ no 
grupo ‘Tributos’, com a devida alíquota. 
14. As informações trazidas pela Caixa chamaram a atenção desta Selog para o fato de 
que a não revisão dos contratos de prestação de serviços em vista da mudança na 
forma de cálculo das contribuições destinadas à seguridade social pode trazer 
prejuízos a toda APF.” (grifos nossos). 
 
Por seu turno, o Acórdão TCU 1.212/2014 – Plenário trouxe consignado o seguinte: 
 
“(...) 
5.7. Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (peças 14-15) 
5.7.1. A Secretária-Substituta da SLTI informou que, por meio do módulo Comunica do 
Siasg, conforme Mensagens 80.337 a 80.339, de 21/1/2014, foram disponibilizadas 
orientações estabelecendo, em linhas gerais, procedimentos para revisão dos 
contratos ainda vigentes cujos objetos envolvem serviços de TI, especificamente os que 
apresentam planilhas de custo com dedicação exclusiva de mão de obra. (...) 
6.8.3. Em síntese, a inobservância de exigência legal (art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993) 
que previa a revisão de contratos impactados pela criação, alteração ou extinção de 
quaisquer tributos ou encargos legais resultou em dano ao erário. Dessa forma, a 
Administração tem o poder-dever de buscar recompor a lesão causada aos cofres 
públicos, ainda que os referidos contratos já tenham sido encerrados, considerando a 
primazia do interesse público e a imprescritibilidade das ações de ressarcimento dos 
prejuízos sofridos pelo erário.” (grifos nossos). 
 
Percebe-se que a própria Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI/MPOG, conforme informação 
contida no supracitado acórdão, forneceu orientações para os órgãos e entidades 
integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG, embora tenha apresentado 
questionamentos sobre a forma de proceder a revisão nas contratações afetadas pela 
desoneração. 
 
Ademais, caracterizada está a ocorrência de dano ao erário, ainda nos termos do 
Acórdão TCU 1.212/2014 – Plenário, dado o pagamento de valores maiores, sendo o 
caso, do que os efetivamente devidos pela administração pública nas contratações 
abrangidas. 
 
Importante ressaltar também o lapso temporal de vigência da desoneração da folha de 
pagamento. Tal medida, no âmbito de atuação do Plano Brasil Maior, foi implementada 
em 2011, ampliada e aperfeiçoada até 2014, e tornada permanente desde então. 
Portanto, os reflexos provocados pela medida nas contratações com empresas dos 
setores da economia beneficiados remontam a 2011. 
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Ante o exposto, e em que pese as justificativas anteriores prestadas, a Previc já deveria 
ter adotado, pelo menos, as medidas necessárias à identificação dos contratos 
abrangidos pelo incentivo dado às respectivas empresas prestadoras desses serviços, 
para posteriormente, proceder à revisão das avenças e cobrança administrativa relativas 
a contratações com tais empresas, a fim de obter o devido ressarcimento por valores 
eventualmente pagos de forma indevida. Com efeito, após a reunião de busca conjunta 
de soluções, a autarquia anunciou providências no sentido proposto por este Órgão de 
Controle, sem, no entanto, ter encaminhado a respectiva documentação comprobatória. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a Previc proceda à identificação dos contratos já encerrados e os 
ainda vigentes com empresas de setores da economia beneficiados pela desoneração da 
folha de pagamento, nos termos do art. 7º da Lei 12.546/2011 e do art. 2º do Decreto 
7.828/2012, à revisão dos contratos ainda vigentes, e à cobrança administrativa dos 
valores referentes aos contratos já encerrados, após a avaliação positiva da relação custo 
e benefício da cobrança desses valores. 
 
Recomendação 2: Que a Previc adote providências no sentido de assegurar-se da não 
existência de elementos indicadores da ocorrência concreta de prejuízo (materialidade) e 
de indícios de autoria, e, caso os referidos elementos venham a ser identificados, adotar 
as medidas cabíveis para apuração de responsabilidades. 
 
3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    

3.1 REMUNERAÇÃO, BENEFÍCIOS E VANTAGENS            

3.1.1 CONSISTÊNCIA DOS REGISTROS                     

3.1.1.1 CONSTATAÇÃO 

 
Existência de desvio de cargos em comissão na Previc. 
 
Fato 

 
A avaliação realizada tomou por base a seguinte questão de auditoria: as cessões e as 
requisições ocorridas no âmbito da Previc foram regulares? 
 
A partir da relação do quadro funcional fornecida pela Previc, selecionaram-se para 
análise, por amostragem não probabilística, os processos de cessão e requisição dos 
seguintes servidores: 
 
Quadro: Cessões e requisições analisadas 

Matrícula SIAPE Situação 
1179952 Cessão 
2257382 Requisição 
0242107 Cessão 
0220445 Cessão 
1170627 Requisição 

Fonte: Relação do quadro funcional da Previc 
 
Da análise procedida, constatou-se a regularidade das cessões selecionadas. Todavia, 
identificou-se desvio de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento 
Superiores – DAS, conforme a seguir detalhado. 
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A Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas da Previc foram estabelecidos pelo Decreto nº 7.075, de 
26/01/2010. O Decreto nº 7.528, de 21/07/2011, remanejou cargos em comissão da 
Previc para o Ministério da Previdência Social – MPS, mediante alteração do Decreto nº 
7.075. A autarquia possuía, em dezembro de 2014, 104 (cento e quatro) cargos em 
comissão efetivamente ocupados. 
 
A análise realizada revelou que, dos 6 (seis) servidores em exercício no MPS, 3 (três) 
ocupam cargo comissionado do quadro pessoal da Previc, mas desempenham suas 
atividades no MPS, conforme detalhado no quadro a seguir: 
 
Quadro: Servidores com cargo em comissão na Previc, mas que desempenham suas atividades no MPS 

Matrícula Cargo Efetivo 
Cargo Comissionado da 

Previc 
Código Cargo 
Comissionado 

Local de 
Exercício 

Data de 
nomeação 

para o 
cargo em 
comissão 

(publicação 
no DOU) 

2257382 AUDITOR FISCAL 
ASSESSORIA DE 
RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

DAS 101.4 MPS 25/11/2011 

1170627 
TEC. SEGURO 
SOCIAL 

OUVIDORIA DAS 101.4 MPS 17/11/2014 

1202658 
AG. 
ADMINISTRATIVO 

CHEFE DE DIVISÃO DAS 101.2 MPS 02/02/2012 

Fonte: Mensagem eletrônica encaminhada em resposta à Solicitação de Auditoria 201503389-03, de 
28/04/2015. 
 
Ressalte-se que a estrutura regimental de um órgão representa a forma de organização 
considerada adequada – ou seja, necessária e suficiente – ao cumprimento de suas 
competências institucionais. Assim, o desvio de cargos em comissão tem o efeito de 
desfigurar a estrutura organizacional do órgão, gerando má distribuição dos recursos 
humanos, com carência em algumas áreas e desperdício em outras. Ainda, a 
legitimidade dos atos de gestão praticados fica comprometida, bem como a 
responsabilização de servidores. 
  
##/Fato## 

Causa 

 
Conforme se depreende da leitura das manifestações prestadas, como também pelo fato 
de que as situações dos servidores de matrícula 1202658 e 2257382 remontam, 
minimamente, a agosto de 2014, os gestores têm conhecimento dos fatos e assumiram a 
responsabilidade pela ocorrência e manutenção dos desvios de cargos em comissão 
apontados. 
 
Destacam-se as seguintes responsabilidades que têm relação direta com os fatos 
apontados, de acordo com o Regimento Interno da Previc, aprovado pela Portaria MPS 
nº 183, de 26/04/2010: 
 
“Art. 8º Ao Diretor-Superintendente incumbe: (...) 
XII - nomear e exonerar servidores, provendo os cargos efetivos e em comissão e as 
funções gratificadas, nos limites da delegação ministerial; (...) 
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Art. 37. À Diretoria de Administração compete: (...) 
I - planejar, coordenar e supervisionar a execução das atividades de organização e 
inovação institucional, bem como as relacionadas com os sistemas federais de recursos 
humanos, de serviços gerais, de planejamento e de orçamento, de contabilidade, de 
administração dos recursos de informação e informática, de administração financeira e 
de organização e inovação institucional, no âmbito da PREVIC; 
 
Art. 38. À Coordenação-Geral de Recursos Humanos compete: 
I - gerenciar e promover a execução das ações e atividades relativas à administração e 
desenvolvimento de recursos humanos no âmbito da PREVIC;” (grifos nossos). 
  
##/Causa## 

Manifestação da Unidade Examinada 

 
Inicialmente, solicitou-se à autarquia que se manifestasse sobre a regularidade do 
exercício das atividades no MPS dos servidores em tela, apesar de ocupantes de cargos 
em comissão na Previc. Por meio do expediente CGEP/CGRH/DIRAD, em 12/05/2015, 
a entidade informou que: 
 
“(...) 
1. Quanto à regularidade do exercício dos servidores de matrículas 1170627e 2257382, 
ocupantes dos cargos em comissão DAS101.4 na Previc e que exercem atividades no 
Ministério da Previdência Social – MPS cabe informar que os servidores em tela 
exercem atividades de interesse e pertinência para a Previc no Ministério da 
Previdência Social. Tais atividades são resultantes da integração existente entre a 
Secretaria de Políticas de Previdência Complementar e esta Superintendência cujos 
resultados tem apresentado ganhos positivos para ambas as unidades. (...)”. 
 
Visando obter posicionamento mais objetivo da autarquia sobre o assunto, questionou-
se, por meio da Solicitação de Auditoria 201503389-07, de 14/05/2015, a respeito dos 
seguintes aspectos: prejuízo no desempenho das atribuições dos respectivos cargos em 
comissão na Previc, bem como servidores que exercem de fato as referidas atribuições 
na Previc, tendo em vista o exercício de atividades noutro órgão; pertinência das 
atividades desempenhadas pelos servidores nos órgãos de exercício com as atribuições 
relativas aos respectivos cargos em comissão na Previc; e enquadramento legal que 
embase as situações de fato. 
 
A Previc, por intermédio do expediente CGEP/CGRH/DIRAD, em 21/05/2015, assim 
se manifestou: 
 
“(...) 
3. A PREVIC desde a sua criação contou com suporte do MPS para possibilitar a 
execução de suas atividades e o pleno funcionamento. Passado esse período inicial e 
em sintonia com a Secretaria de Políticas de Previdência Complementar (SPPC) alguns 
servidores foram deslocados para desenvolver atividades naquela Secretaria.  
Após 5 anos de sua criação, esta Superintendência encontra-se em fase de transição da 
sua estrutura organizacional com remanejamento de alguns cargos em comissão (DAS 
e FG) para o MPS, conforme minuta de decreto de estrutura em tramitação no 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A referida minuta apresenta como 
justificativa para a proposta a possibilidade de que alguns assuntos relacionados com 
projetos internacionais sejam assumidos por outra área da PREVIC, bem como as 
atividades de relações internacionais e ouvidoria sejam realizadas no MPS, unidade 
com mais estrutura física e de pessoal. Informamos que a Ouvidoria Geral da 
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Previdência Social já encontra-se aparelhada para atender todos os assuntos 
relacionados a Previdência.  
Convém esclarecer que não existe requisição formal de servidores em tela, mas 
requisição de serviços no desenvolvimento de atividades pelo MPS que são de interesse 
e relevância para esta Autarquia.”. 
 
Por fim, a autarquia prestou manifestações após a reunião de busca conjunta de 
soluções, realizada em 11/08/2015, por meio do Ofício nº 2.256/2015/DISUP/PREVIC, 
de 20/08/2015, nos termos a seguir: 
 
“(...) Consideramos a atuação dos servidores, evidenciados na Recomendação, de 
grande contribuição para as atividades desenvolvidas na Previc. Dessa forma, optamos 
por determinarmos seu retorno para a Autarquia para que aqui passem a desempenhar 
as funções para as quais foram nomeados. (...)”. 
  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 

 
A primeira manifestação da autarquia trouxe consignado que as atividades 
desenvolvidas pelos servidores são de interesse mútuo da Previc e da Secretaria de 
Políticas de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social – 
SPPC/MPS, sem, no entanto, descrever tais atividades desempenhadas e os ganhos 
obtidos com elas. Na segunda, acrescentou que há uma minuta de decreto presidencial 
relativa ao remanejamento de funções entre a Previc e o MPS. Informou, ainda, que não 
houve requisição formal desses servidores. 
 
Observou-se também que a Previc não se pronunciou, de forma objetiva, sobre o 
enquadramento legal dos fatos apontados, sobre o prejuízo das atividades que seriam 
desempenhadas pelos servidores que estão no MPS, e sobre quem, de fato, exerce, na 
estrutura da Previc, essas atividades atinentes a esses cargos em comissão. Ademais, 
não houve manifestação com relação à regularização da situação apontada, até que a 
mencionada norma seja publicada, com o remanejamento dos cargos ocupados para a 
estrutura do ministério. Com efeito, da leitura dessa manifestação prestada pela 
autarquia, depreende-se que as funções relativas aos cargos em comento não são 
necessárias em sua estrutura. 
 
Cabe ressaltar que as situações dos servidores de matrícula 1202658 e 2257382 
remontam, no mínimo, a agosto de 2014, já que planilha eletrônica encaminhada por 
meio do Ofício nº 2.594/2014/AUDI/DISUP/PREVIC, de 11/08/2014, em resposta ao 
item 6 da Solicitação de Auditoria 201408564-01, de 04/08/2014, por ocasião da 
realização da AAC 2013 na autarquia, apontou o exercício das respectivas atividades 
desses servidores no MPS, lembrando que as nomeações para os cargos em comissão 
ocupados datam de 25/11/2011 e 02/02/2012, respectivamente. 
 
Conforme estabelecido no art. 3º da Lei nº 8.112, de 11/12/1990, cargo público (em 
caráter efetivo ou em comissão) é o conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, com 
denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos. Assim, é importante 
ressaltar que o cargo em comissão está diretamente vinculado ao desenvolvimento de 
atividades de direção, chefia e assessoramento estabelecido na estrutura organizacional. 
No âmbito administrativo, a Lei 8.112/1990 estabelece como proibição “cometer a 
outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de 
emergência e transitórias”, punindo com pena de suspensão a infringência a essa regra 
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(arts. 117, XVII, e 130). Assim, o desvio ilegal de cargo ou função de servidor público 
consiste no exercício – de forma não excepcional, não transitória e/ou sem 
contraprestação específica – de atividades diversas das inseridas no rol legal das 
atribuições previamente determinadas que devem ser acometidas ao titular do cargo ou 
função em que ele foi investido. 
 
Em suma, restou evidenciada a ocorrência de desvios de cargos em comissão no âmbito 
da Previc, desfigurando a estrutura regimental da autarquia e gerando má distribuição de 
seus recursos humanos. Evidenciou-se também que a autarquia tem pleno conhecimento 
da situação dos 3 (três) servidores. Como providência já tomada, a autarquia procedeu 
ao retorno dos servidores em comento. 
  
##/AnaliseControleInterno## 

Recomendações: 
Recomendação 1: Que a Previc contemple, na alteração a ser proposta em sua estrutura 
organizacional, o remanejamento das funções ocupadas pelos servidores em comento 
para as demais unidades do Ministério da Previdência Social, além de outras que 
venham a ser identificadas, reconhecidas pela própria autarquia como não necessárias 
ao seu funcionamento. 
 
Recomendação 2: Que a Previc adote providências no sentido de assegurar-se da não 
existência de elementos indicadores da ocorrência concreta de prejuízo (materialidade) e 
de indícios de autoria, e, caso os referidos elementos venham a ser identificados, adotar 
as medidas cabíveis para apuração de responsabilidades. 
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1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 

pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da 

Instrução Normativa TCU nº 63/2010. 

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho 

informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal 

aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações 

de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade 

auditada. 

3. Nestes casos, conforme consta no Relatório de Auditoria, foram recomendadas 

medidas saneadoras. 

4. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de 

Responsáveis: 

SUPERINT.NAC. DE PREVID. COMPLEMENTAR - 201503389 
 

– Existência de riscos no efetivo desempenho de atividades de fiscalização das atividades e 

operações das EFPC. (item 1.1.1.1) 

– Fragilidades no monitoramento dos investimentos dos planos de benefícios administrados 

pelas EFPC. (item 1.1.1.2) 

– Inadequação da disposição da Auditoria Interna na estrutura organizacional da Previc. (item 

1.1.1.3) 

– Deficiências nos processos de planejamento e de execução das ações da Auditoria Interna. 

(item 1.1.1.5) 

– Contratação direta por inexigibilidade de licitação sem a comprovação da inviabilidade do 

devido processo licitatório. (item 2.1.1.1) 

– Não revisão dos contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de 

pagamento, pela ausência de medidas adotadas pela Previc. (item 2.1.2.1) 

Certificado de Auditoria 

Anual de Contas 



– Existência de desvio de cargos em comissão na Previc. (item 3.1.1.1) 

 

5. Diante dos exames realizados e da identificação de nexo de causalidade entre 

os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o 

encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a 

seguir: 

CPF do agente 

público 
Cargo ou função 

Avaliação do 

órgão de 

Controle Interno 

Fundamentação da avaliação do 

Controle Interno 

***.528.988-** 
Diretor-Superintendente (de 

02/07/2014 a 31/12/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 1.1.1.5 e 3.1.1.1 do 

Relatório de Auditoria nº 

201503389 

***.888.157-** 
Diretor de Administração (de 

01/01/2014 a 31/12/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.3, 1.1.1.5, 2.1.1.1, 

2.1.2.1 e 3.1.1.1 do Relatório de 

Auditoria nº 201503389 

***.814.566-** 
Diretor-Superintendente (de 

01/01/2014 a 26/06/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.3 e 1.1.1.5 do Relatório 

de Auditoria nº 201503389 

***.925.136-** 
Diretor de Análise Técnica (de 

01/01/2014 a 31/12/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.3 e 1.1.1.5 do Relatório 

de Auditoria nº 201503389 

***.391.028-** 

Diretor de Assuntos Atuariais, 

Contábeis e Econômicos (de 

01/01/2014 a 31/12/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.2, 1.1.1.3 e 1.1.1.5 do 

Relatório de Auditoria nº 

201503389 

***.730.268-** 
Diretor de Fiscalização (de 

01/01/2014 a 31/12/2014) 

Regular com 

Ressalva 

Itens 1.1.1.1, 1.1.1.3 e 1.1.1.5 do 

Relatório de Auditoria nº 

201503389 

 

 

Brasília (DF), 27 de agosto de 2015. 

 

Carlos Alberto dos Santos Silva 

Coordenador-Geral de Auditoria da Previdência Social 
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Ministério Supervisor: Ministério da Previdência Social – MPS 

Município/UF: Brasília/DF 
Exercício: 2014 

Autoridade Supervisora: CARLOS EDUARDO GABAS 

 

Tendo em vista os aspectos observados na prestação de contas anual do exercício de 2014, da 

Previc, expresso a seguinte opinião acerca dos atos de gestão com base nos principais registros e 

recomendações formulados pela equipe de auditoria. 

Quanto ao desempenho das atividades operacionais mais relevantes desenvolvidas pelas áreas 

finalísticas da Previc, quais sejam, fiscalização das atividades e operações, monitoramento das informações 

contábeis, atuariais e de investimentos e licenciamento das EFPC e dos Planos de Benefícios por elas 

administrados, constatou-se que, de maneira geral, foram executadas a contento no exercício em análise. 

Especificamente quanto às ações orçamentárias de responsabilidade da Previc em 2014, observaram-se 

percentuais razoáveis de execução orçamentária e física, com exceção das ações que foram objeto de 

recomendações por ocasião da Auditoria Anual de Contas – AAC 2013. 

Todavia, identificaram-se situações relacionadas à elaboração e ao acompanhamento do PAF 

(fiscalização) e ao monitoramento de investimentos das EFPC (monitoramento) que representam riscos para 

o efetivo exercício dessas atividades pela autarquia. 

Outra questão que merece destaque sobre o desempenho da Previc refere-se ao Acordo de Metas 

e Desempenho firmado com o Ministério da Previdência Social – MPS. Apesar do resultado obtido para o 

exercício de 2014, da ordem de 92,43%, não se pode afirmar que o mesmo foi executado a contento, tendo 

em vista a necessidade de ajustes nos indicadores que o compõem. 

Registre-se, ainda, as constatações identificadas na análise da execução das Ações de Governo 

afetas aos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, observaram-se: a contratação direta por 

inexigibilidade de licitação sem a comprovação da inviabilidade do devido processo licitatório; a não 



revisão dos contratos com empresas beneficiadas pela desoneração da folha de pagamento; a existência de 

desvio de cargos em comissão na autarquia; além da inadequação da disposição da Auditoria Interna na 

estrutura organizacional da Previc, como também deficiências nos processos de planejamento e de execução 

das ações da Auditoria Interna. 

Cabe citar a adoção de providências pela autarquia visando à revisão do Acordo de Metas e 

Desempenho, motivadas pelo reconhecimento do exaurimento da efetividade dos indicadores utilizados e 

pela implantação do Programa de Supervisão da Previc – PSP, cujo objetivo é de superar as limitações 

identificadas no modelo de supervisão adotado pela autarquia, com ênfase na capacidade de reparação de 

potenciais perdas dos participantes do regime de previdência complementar fechada, agindo de modo 

profilático e preditivo. 

Como principais causas estruturantes das constatações identificadas, citam-se fragilidades nos 

controles internos instituídos, notadamente com relação à fiscalização, ao monitoramento de investimentos e 

às deficiências identificadas no planejamento e na execução das ações da Auditoria Interna. Nessas 

situações, foram recomendadas ações visando ao aperfeiçoamento dos controles internos relacionados, e, no 

caso específico do monitoramento de investimentos, recomendou-se o alinhamento das atividades 

desempenhadas pela área responsável à Supervisão Baseada em Riscos – SBR, diretriz de atuação da 

autarquia. 

No que diz respeito à contratação direta por inexigibilidade de licitação, à não revisão dos 

contratos com empresas de setores beneficiados com a desoneração da folha de pagamento, por conta do 

Plano Brasil Maior, e ao desvio de cargos em comissão, percebeu-se que, a despeito de os controles internos 

existentes, os gestores assumiram a responsabilidade pela ocorrência das situações identificadas. Dessa 

forma, recomendou-se a adoção de providências no sentido de assegurar-se da não existência de elementos 

indicadores da ocorrência concreta de prejuízo (materialidade) e de indícios de autoria, e, caso os referidos 

elementos venham a ser identificados, a tomada de medidas cabíveis para apuração de responsabilidades. 

Quanto ao Plano de Providências Permanente – PPP da Autarquia, verificou-se o atendimento de 

6 (seis) das 8 (oito) recomendações, totalizando 75%. As recomendações ainda pendentes de 

implementação, relacionadas à gestão de Tecnologia da Informação – TI, dizem respeito à inexistência de 

Classificação da Informação e falta de implantação de Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes – 

ETIR, cujas providências encontram-se ainda em andamento. 

Com relação à suficiência dos controles internos administrativos, observou-se que o ambiente de 

controle encontrava-se, de modo geral, consistente, em especial no que se refere à atuação da Diretoria 

Colegiada na implantação de cultura baseada na busca por resultados, a partir da elaboração de 

planejamento estratégico aderente às metas estabelecidas no Acordo de Gestão e de Desempenho, bem 

como a atuação da sua Comissão de Ética, responsável pela disseminação da cultura ética no âmbito da 



autarquia. Constatou-se também que os componentes de avaliação de risco, procedimentos de controle, 

informação/comunicação e monitoramento apresentaram fragilidades na gestão de tecnologia da 

informação, apontadas também na auditoria referente ao exercício de 2013. 

Ademais, identificou-se que a atuação baseada na análise de riscos não ocorre de modo 

institucionalizado na autarquia, haja vista a existência de situações divergentes verificadas nas áreas de 

fiscalização direta, de um lado, e de monitoramento de investimentos das EFPC, de outro, onde, no primeiro 

caso, a atuação, de modo geral, é aderente à SBR, fato não observado na outra área referenciada. 

Dessa forma, merece destaque a atuação da área da fiscalização das atividades e das operações 

das EFPC e dos planos de benefícios administrados por elas, alinhada à SBR, a partir da utilização de 

matrizes de risco visando à seleção de entidades e de planos de benefícios para fiscalização, no âmbito de 

seu Programa Anual de Fiscalização – PAF. 

Assim, em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º da Lei n.º 8.443/92, 

combinado com o disposto no art. 151 do Decreto n.º 93.872/86 e inciso VI, art. 13 da IN/TCU/N.º 63/2010 

e fundamentado no Relatório de Auditoria, acolho a conclusão expressa no Certificado de Auditoria. Desse 

modo, o Ministro de Estado supervisor deverá ser informado de que as peças sob a responsabilidade da 

CGU estão inseridas no Sistema e-Contas do TCU, com vistas à obtenção do Pronunciamento Ministerial de 

que trata o art. 52, da Lei n.º 8.443/92, e posterior remessa ao Tribunal de Contas da União por meio do 

mesmo sistema. 

Brasília/DF, 27 de agosto de 2015. 

 
 

RONALD DA SILVA BALBE 

Diretor de Auditoria das Áreas de Previdência, Trabalho, Pessoal, 
Serviços Sociais e Tomada de Contas Especial 

 


