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RESUMO 
 
 

A celeridade processual das Cortes de Decisão indica grau de desenvolvimento das 

nações. A morosidade processual, por sua vez, pode ser usada para medir o seu nível de 

subdesenvolvimento, uma vez que causa prejuízos sociais, ao erário e, mais especificamente, 

ao cidadão que é parte em um processo. No Brasil, trata-se de um problema real, de larga 

escala, cuja solução ainda não foi investigada usando as técnicas de mineração de dados, 

conforme demonstra a pesquisa realizada em todos os 33 (trinta e três) Tribunais de Contas 

nacionais. 

 

Este trabalho investiga a aplicação de mineração de dados como metodologia de 

tecnologia da informação para apoio à solução do problema da morosidade processual e do 

retrabalho, que resultam em aumento dos estoques de processos nas Cortes de Decisão. As 

bases de dados foram integradas, os dados foram transformados, o conhecimento foi extraído 

e o desempenho dos modelos avaliado. Para extração do conhecimento, foram utilizadas 

técnicas de Inteligência Artificial, tradicionalmente aceitas: Regras de Classificação, para a 

descrição das condições que influenciam o problema e, Redes Neurais Artificiais, para a 

construção dos classificadores.  

 

A qualidade da solução desenvolvida e sua aceitação pelos especialistas no domínio 

mostraram a viabilidade de utilizar Mineração de Dados para apoio à decisão gerencial na 

administração do estoque de processos dos Tribunais de Contas. Para o estudo de caso foram 

utilizados os dados do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 

 

Palavras-chave: Mineração de Dados, Redes Neurais Artificiais, Regras de Classificação, 

Controle externo, Tribunais de Contas, Morosidade Processual, Retrabalho. 

 



ABSTRACT 

 

The speed at which courts judge indicates the degree of development of a nation. The slow 

speed can be used as a measure of the country’s level of underdevelopment, since it results in 

social losses, waste of public money and, ultimately, in a loss for the citizen who is part of the 

process. In Brazil, this is an actual and widespread problem, whose solution has not yet been 

investigated with data mining techniques, as assessed by the survey conducted with all the 33 

courts of account in the country. 

This paper discusses the application of data mining as information technology methodology to 

help solve the problems of processual sluggishness and rework, which result in an increase of 

the stock of processes in the Courts of account. The work consisted of the integration of the 

databases, the transformation of data, the extraction of knowledge and the evaluation of the 

performance of the different models. Traditionally accepted artificial intelligence techniques 

were applied in the extraction of knowledge from these data, such as classification rules, for 

the description of the conditions that affects the problem, and artificial neural networks, for 

the construction of classifiers. 

The quality of the developed solution and its acceptance by the specialists showed that Data 

Mining can indeed be used as a support to decision-making in the management of process 

stock in the Courts of Accounts. 

Key words: Data mining, Artificial Neural Networks, Classification Rules, External Control, 

Courts of Accounts, Rework, Processual Sluggishness.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

As tecnologias de mineração de dados podem se tornar catalisadores para encorajar a 

distribuição de informação apoiando a colaboração e investigação entre departamentos 

policiais, de serviço social e de Cortes de Decisão, as quais têm tido dificuldades de 

administração preventiva [Chen, 2003]. 

 

Como resultado da investigação realizada, nesta dissertação, é apresentada uma solução 

de mineração de dados que poderá vir a ser usada como instrumento de apoio à decisão, para 

minimizar retrabalhos no processo de trabalho finalístico das Cortes de Decisão como 

instrumento de atuação efetiva na celeridade dos processos, sendo alternativa de solução para 

morosidade processual, que resulta em aumento dos estoques de processos. Este é um 

problema real, de larga escala, cuja solução ainda não foi investigada no contexto nacional, 

até o momento, usando as técnicas de mineração de dados, conforme demonstra a pesquisa 

realizada em todos os 33 (trinta e três) Tribunais de Contas brasileiros. Para o estudo de caso 

foram usados os dados dos processos do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-

PE).   

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

 
 

O controle sobre a totalidade da administração pública, exercido pelos que representam, 

por delegação, a sociedade politicamente organizada, é denominado Controle Externo, e 

constitui-se em um dos pilares das democracias modernas. No Brasil, o Controle Externo é 

exercido pelos Tribunais de Contas, órgãos integrantes dos Poderes Legislativos Estaduais e 

Federal, conforme Constituição Federal (CF), que visam a garantir o estrito respeito aos 

princípios fundamentais da administração pública - legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, conforme art. 37 da CF de 1988 [Brasil, 1988]. 

 

 Por força de lei, inciso II, Art. 71, CF, 1988 [Brasil, 1988] os Tribunais de Contas 

(TCs) são obrigados a “julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta (...)”. Por esta razão sua 
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atuação no gerenciamento da entrada de processos que representa aumento do estoque está 

restrita às ações de gestão administrativo e organizacional. Resta-lhes, portanto, atuar 

diretamente na otimização das tarefas inerentes à instrução e julgamento dos processos, o que 

depende do gerenciamento eficaz do fluxo do seu processo de trabalho finalístico, para evitar 

gargalos e retrabalhos, com o objetivo de promover a celeridade processual e a conseqüente 

redução do estoque de processos. 

 

Apesar dos crescentes investimentos tecnológicos, elaboração de planejamento 

estratégico com monitoramento periódico das metas definidas, gestão do quadro de pessoal 

técnico com foco no cumprimento dessas metas, e reestruturação dos escopos e programas de 

auditoria, o estoque de processos do TCE-PE vem aumentando, isto é, a quantidade de 

processos formalizados (entradas) é maior que aquela de processos transitados em julgado 

(saídas). A Figura 1 apresenta gráfico com o comparativo anual entre o total de processos 

formalizados e julgados pelo TCE-PE nos últimos 10 anos [TCE, 2008a]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 1: Evolução do estoque de processos do TCE-PE, acumulado até 3ª trimestre 2008 

 

 

Atualmente, instrumentos de planejamento e gestão orientam o gerente responsável 

pela fase de instrução na tomada de decisão sobre a ordem de distribuição dos processos para 

instrução; e o relator, na fase de julgamento, sobre a ordem de relatoria e submissão à 

deliberação do Conselho. No entanto, o TCE-PE não dispõe de instrução uniforme para a 

tomada de decisão com vista à celeridade processual, levando em consideração, por exemplo, 

todo o fluxo do processo e o seu tempo de permanência em relação o estoque total. Em última 
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instância, a decisão não guarda uniformidade institucional, é motivada pelos critérios 

estabelecidos e priorizados pelo decisor. 

 

A morosidade processual, que resulta em aumento do estoque de processos das Cortes 

de Decisão, é um indicador de subdesenvolvimento das nações, pois causa prejuízos diretos 

para a economia do país. Estudo do Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada (IPEA) revela 

que a morosidade processual aumenta o custo Brasil e reduz em 25% da taxa de crescimento 

de longo prazo [IPEA, 2006]. Ao contrário, ainda segundo do IPEA o Brasil com justiça 

eficiente:  

• poderia crescer mais 0,8% ao ano 

• aumentar a produção nacional em até 14% 

• a taxa de desemprego cairia quase 9,5% 

• os investimentos aumentariam em 10,4%. 

 

Possíveis causas para a morosidade processual no TCE-PE ainda não foram estudadas, 

porém pesquisas mostram que o retrabalho provoca atraso nos fluxos dos processos de 

trabalho das organizações e causam prejuízos elevados. A International Business Machines 

(IBM) [Dion, 1993] quantificou os prejuízos causados pelo retrabalho e concluiu que o 

retrabalho é 50 vezes mais custoso do que o trabalho que sai certo na primeira vez. 

 

Retrabalho é definido por Dion [Dion, 1993] como qualquer processo pelo qual um 

material, item ou produto defeituoso ou disconforme é submetido novamente a etapas já 

realizadas de produção, e sempre resulta em grandes prejuízos para as organizações, sejam 

públicas ou privadas. 

 

 No TCE-PE 19% dos processos julgados sofreram o retrabalho denominado Retorno 

de Processo à Instrução (RPI). Um RPI consome em média 57 dias ou 8% do tempo total de 

um processo. Este dado refere-se aos processos julgados a partir de janeiro de 2005, data 

inicial de medição do RPI. 

 

Analisando, especificamente, os processos referentes à modalidade Prestação de 

contas que são os principais processos do TCE-PE, pois representam a consolidação de todos 
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os atos de gestão do administrador público, o tempo de um RPI sobe para 68 dias, ou seja, 

impacta em 11% do tempo gasto com o processo. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO  

 
 

A mudança de paradigma, causada pelos avanços tecnológicos, possibilitou 

extraordinária capacidade de coleta, processamento e armazenamento de grandes bases de 

dados. Essa superabundância de dados, que supera a capacidade humana de análise e extração 

do conhecimento contido ou “escondido” nos dados, impulsionou o surgimento de novo ramo 

da computação, a descoberta de conhecimento em bases de dados, do inglês Knowledge 

Discovery in Databases (KDD), [Han & Kamber, 2006] [Witten & Frank, 2005], com o 

objetivo principal de encontrar uma maneira estruturada de, com o uso de Tecnologia da 

informação (TI), explorar essas bases de dados e reconhecer os padrões existentes pela 

modelagem de fenômenos do mundo real [Fayyad, 1996].  

 

Neste contexto, é necessária a aplicação de técnicas e ferramentas que transformem, de 

maneira inteligente e automática, os dados disponíveis em informações úteis, que 

representem conhecimento [Witten & Frank, 2005]. 

 

Dessa motivação surgiu um vasto campo de aplicação tecnológica, a mineração de 

dados (DM) que, segundo Han & Kamber, se refere à extração ou “mineração” de 

conhecimento em grandes quantidades de dados. Em analogia interessante, explora-se uma 

mina de dados, purificando-se o minério para obter o ouro – conhecimento [Han & Kamber, 

2006]. 

 

A mineração de dados é tratada como uma das etapas da descoberta do conhecimento 

em base de dados. Reconhece-se, no entanto, que nem todo processo de mineração de dados é 

conduzido em um contexto de KDD [Witten & Frank, 2005]. 

 

Inúmeros trabalhos têm sido publicados sobre aplicações de mineração de dados desde o 

surgimento deste ramo da inteligência computacional, evidenciando a crescente importância 

deste assunto no meio científico e empresarial.  
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A bibliografia registra aplicação de mineração de dados para a proposição de solução de 

grandes problemas. Por exemplo, a medicina oferece vasto uso de mineração de dados para 

diversas aplicações, dentre elas, conhecer a relação entre algumas doenças e certos perfis 

profissionais, sócioculturais, hábitos pessoais e locais de moradia. Estas relações são 

utilizadas para melhor entendimento das doenças e seus tratamentos. O comércio varejista 

vem utilizando aplicações de mineração de dados para, por exemplo, a concessão de crédito, 

detecção de fraude em cartões de crédito, conhecer o perfil dos clientes para realização de 

marketing direto individualizado, etc.  

 

No entanto, aplicações de mineração de dados em organizações públicas, de um modo 

geral, apenas recentemente vêm crescendo [Cahlink, 2000] [Carbone, 1998], apesar de 

grandes organizações públicas americanas já utilizarem DM de forma similar ao mundo 

financeiro, tais como, a NASA, o Internal Revenue Service e o NationaI Institutes of Health.  

 

Pesquisa realizada em 2003 por Bach, com o objetivo de explorar a possibilidade de uso 

de mineração de dados em organizações públicas, como ferramenta para impulsionar a sua 

eficiência, identificou 34 aplicações e concluiu que, naquele momento, as aplicações de 

mineração de dados nas organizações públicas cresciam exponencialmente [Bach, 2003].  

 

A Pesquisa teve como foco as áreas de aplicação em: finanças e economia, saúde e 

segurança pública, trabalho e previdência social, governo eletrônico, educação e transportes. 

A Tabela 1 mostra o resultado da pesquisa, onde se vê que as áreas de finanças e economia, 

saúde e segurança pública concentravam o maior volume de aplicação em mineração de dados 

em organizações públicas. 

 

TABELA 1: APLICAÇÃO DE MINERAÇÃO DE DADOS EM 
ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS (EXTRAÍDO DE BACH, 2003) 

Area of application # % 
Finance and Economy 10 29% 
Healthcare 8 24% 
Criminal justice and defense 8 24% 
Labour and social welfare 2 6% 
E-Government 2 6% 
Education 3 9% 
Transport 1 3% 

TOTAL 34 100% 
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Recente pesquisa, realizada pelo KDnuggets [KDnuggets, 2008], mostra que, em nível 

mundial, a aplicação de mineração de dados em organizações públicas, nos anos de 2007 e 

2008, foi de apenas 7,2% e 10%, respectivamente. Isso contradiz as previsões de Bach em 

2003 [Bach, 2003], uma vez que, apesar de haver crescimento de 3% no período pesquisado, 

ele não é exponencial. 

 

Segundo Carbone [Carbone, 1998], uma possível razão para a resistência do setor 

público ao uso de mineração de dados é ainda a hesitante memória das promessas não 

realizadas pelos sistemas especialistas nos anos 70. O governo americano, por exemplo, 

investiu enormes quantias de dinheiro em soluções com sistemas especialistas. Infelizmente, o 

estigma de insucesso atacou tudo que estava rotulado por “inteligência artificial” daquele 

momento em diante. 

 

Outra justificativa apresentada pela autora é que os governos não dispõem de liberdade 

como o setor privado para simplesmente alocar milhões de dólares em seus diversos 

departamentos para a construção de data warehouses que combinam vários dados e facilitam 

o uso de DM para impulsionar os seus serviços particulares, uma vez que os governos 

respondem a milhões de críticos contribuintes, como nós, que não desejam ver seu dinheiro, 

ganho arduamente, ser desperdiçado [Carbone, 1998]. 

 

Possível razão para este panorama é que as tarefas de mineração, no setor privado, são 

quase sempre motivadas por interesses comerciais que visam ao lucro, enquanto que, para o 

setor público o “lucro” não é mensurado em moeda corrente, mas na prestação de serviços 

públicos tempestivos e de qualidade, logo de difícil aferição. 

 

De acordo com a pesquisa do KDnuggets [KDnuggets, 2008],  no domínio de aplicação 

da investigação deste trabalho, que são processos formalmente autuados em Cortes de 

Decisão, as aplicações de mineração de dados são de apenas 2%, como mostra a Figura 2, a 

seguir. 
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In what industries/sectors were your data mining clients in 
2007-2008? [100 voters] 

Banking (36) 36.0% 

Financial (21) 21.0% 

Telecom and wireless (20) 20.0% 

Retail (18) 18.0% 

Insurance (16) 16.0% 

e-Commerce (15) 15.0% 

Utilities (gas (13) 13.0% 

Government (10) 10.0% 

Pharma (9) 9.0% 

Manufacturing (9) 9.0% 

Health care/ HR (9) 9.0% 

Biotech/Genomics (9) 9.0% 

Travel/Hospitality (8) 8.0% 

No clients (8) 8.0% 

Investment / Stocks (8) 8.0% 

Software (6) 6.0% 

Other (6) 6.0% 

Non-profit org (6) 6.0% 

Security (5) 5.0% 

Entertainment/ Music (5) 5.0% 

Military (4) 4.0% 

Mortgage/Lending (3) 3.0% 

Law (2) 2.0% 

Figura 2: Aplicação de Mineração de Dados por setor em 2007-2008[KDnuggets, 2008]  
 

 

No contexto nacional e, especificamente nos Tribunais de Contas, a aplicação de 

mineração de dados é ainda mais restrita. Até o momento em apenas duas Cortes de Contas há 

registro de projeto utilizando as técnicas de mineração de dados, porém nenhum com foco no 

gerenciamento do estoque, conforme mostra a pesquisa realizada em todos os Tribunais de 

Contas brasileiros. A Tabela 2 apresenta o resultado das respostas obtido através de pesquisa 

realizada, através de correspondência oficial do presidente do TCE-PE dirigida aos 

presidentes dos demais Tribunais de Contas, onde se obteve 82% de respostas, ou seja, 27 dos 

pesquisados, responderam à pesquisa. Dentre esses 93% informaram que não executaram 

projetos com aplicação de mineração de dados. O apêndice A apresenta o texto integral do 

ofício circular TCGP n. 0003/2007 de 23 de abril de 2007. 
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TABELA 2: RESULTADO DA PESQUISA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS 
BRASILEIROS 

QT. UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO 

Recebeu o OF. 
CIR. TCGP Nº 
0003/2007? 

Respondeu 
à pesquisa? 

Executou, ou está em curso, projeto 
utilizando técnicas de mineração de dados? 

1 BA-TCE SIM SIM Não executou 

2 DF SIM SIM Não executou 

3 GO-TCM SIM SIM Não executou 

4 RJ-TCM SIM SIM Não executou 

5 RN SIM SIM Não executou 

6 RS SIM SIM Não executou 

7 SP-TCM SIM SIM Não executou 

8 AM SIM SIM Não executou 

9 PA-TCE SIM SIM Não executou 

10 PA-TCM SIM SIM Não executou 

11 RJ-TCE SIM SIM Não executou 

12 SE SIM SIM Não executou 

13 PI SIM SIM Não executou 

14 MT SIM SIM Não executou 

15 CE-TCE SIM SIM Não executou 

16 CE-TCM SIM SIM Não executou 

17 MA SIM SIM Não executou 

18 RO SIM SIM Não executou 

19 AL SIM SIM Não executou 

20 SP-TCE SIM SIM Não executou 

21 BA-TCM SIM SIM Não executou 

22 MG SIM SIM Não executou 

23 SC SIM SIM Não executou 

24 TO SIM SIM Iniciando a elaboração de um projeto 

25 PR SIM SIM Executou dois projetos 

26 ES SIM NÃO - 

27 MS SIM NÃO - 

28 PB SIM NÃO - 

29 AC SIM NÃO - 

30 GO-TCE SIM NÃO - 

31 RR SIM NÃO - 

32 AP SIM NÃO - 

33 DF-TCU SIM NÃO - 

 

 

Grandes ações que buscam resolver o problema da morosidade processual, atualmente 

em curso de implantação nos Tribunais nacionais, como a Súmula vinculante, que evita a 

autuação de um novos processos cujo mérito tenha sido objeto de Súmula originária do 

Supremo Tribunal Federal (STF); e o Processo eletrônico que, entre outros benefícios, elimina 

o tempo gasto com a tramitação física dos processos, apesar de possibilitarem a redução do 

aumento do estoque de processos e promoverem a celeridade processual, reduzindo o tempo 

de tramitação dos mesmos, não resolvem os problemas de retrabalho, nem tratam 

individualmente as causas de atraso de cada processo, possibilitando reação antecipada. Uma 

vez autuado o processo, seja ele em meio analógico ou digital, caso uma tarefa necessite ser 
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refeita, estará caracterizado um retrabalho, que impactará diretamente na celeridade 

processual.   

 

A solução para o problema da morosidade processual que resulta em aumento do 

estoque de processos, objeto de investigação deste trabalho, não se contrapõe às demais em 

curso, como a Súmula vinculante e Processo eletrônico, mas as complementa, uma vez que a 

partir de um novo processo formalizado, aponta antecipadamente a possibilidade de 

retrabalho e/ou atraso processual, a partir da predição baseada nas características individuais 

do processo, inclusive dos agentes nele envolvidos. As causas do atraso de cada processo são 

determinadas pelo conjunto de fatores que compõem o seu conteúdo (mérito) e o 

comportamento dos agentes envolvidos. 

 

Neste cenário, o objeto de estudo desta dissertação é investigar da aplicação de técnicas 

de mineração de dados para extrair conhecimento novo, útil e relevante, na forma de padrões 

e regras como alternativa para a solução do problema do aumento do estoque de processo das 

Cortes de Decisão, baseando-se em um caso de morosidade processual e também retrabalho 

entre as fases de instrução e julgamento do processo de trabalho finalístico do TCE-PE. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 GERAL  
 
 
 O elevado custo que a morosidade processual causa aos cofres públicos e os prejuízos 

diretos ao crescimento econômico, aliada à escassez de trabalhos investigativos sobre este 

domínio de aplicação na literatura, motivam este trabalho, que tem como objetivo geral 

investigar a aplicação de técnicas de mineração de dados como solução para o problema do 

aumento do estoque de processo das Cortes de Decisão, se constituindo em um complemento 

às alternativas de solução apresentadas via Súmula vinculante e Processo eletrônico. 
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1.3.2 ESPECÍFICOS 
 

Mais especificamente os objetivos deste trabalho são: 

• Explicitar o conhecimento, embutido nos dados do domínio da aplicação, com a 

utilização de variadas técnicas de inteligência artificial, para a exploração dos dados 

que assumirão forma explícita através de regras de classificação, e sistema de 

inferência baseado em redes neurais; 

 

• Apresentar um instrumento de apoio ao processo decisório baseado no conhecimento 

extraído dos dados; 

 

• Aperfeiçoar o gerenciamento do estoque de processos do TCE-PE a partir de 

instrumento de auxílio à tomada de decisão que indicará ao responsável pelo 

gerenciamento do estoque, logo no início da fase de instrução, o risco de um processo 

atrasar ou sofrer retrabalho; 

1.4 METODOLOGIA  

 
 

Para a execução do trabalho proposto foi escolhida, dentre as metodologias disponíveis 

para a execução de projetos de mineração de dados, o CRoss Industry Standard Process for 

Data Mining (CRISP-DM) [Chapman et. al, 2000]. 

 

Pesquisa realizada revela que o CRISP-DM é metodologia mais utilizada (Figura 3), até 

aquele momento, para projetos de mineração, com 42% dos votos, segundo comentário de 

participantes da pesquisa “é a metodologia mais eficiente entre as demais pesquisadas, porque 

é de fácil aplicação e possui escopo tão abrangente que pode ser usada independente da 

aplicação[KDnuggets, 2007]”. 
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What main methodology are you using for data mining? [150 votes total] 

CRISP-DM (63) 42% 

My own (29) 19% 

SEMMA (19) 13% 

KDD Process (11) 7% 

My organizations' (8) 5% 

Domain-specific methodology (7) 5% 

Other methodology, not domain-specific (6) 4% 

None (7) 5% 

Figura 3: Metodologias usadas para mineração de dados 

 

 

O CRISP-DM é uma metodologia padrão, não proprietária que está estruturada em torno 

das tarefas e objetivos para cada uma das fases do projeto de mineração de dados, como 

mostra a Figura 4[Chapman et. al, 2000].  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Fases do CRISP-DM 

 

 

Segundo essa metodologia, a execução de um projeto de mineração de dados está 

estruturada em seis fases interdependentes. A saber:  

 

Fase 1 – Entendimento do negócio (Business Understanding) – tem por objetivo o 

entendimento do problema a partir de uma perspectiva de negócio para então convertê-lo em 

uma aplicação de mineração de dados.  
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Fase 2 – Entendimento dos dados (Data Understanding) – tem por finalidade 

determinar quais os dados disponíveis (e onde se encontram) para encontrar respostas.  Esta 

fase tem como atividade principal extrair uma amostra dos dados a serem usados e avaliar o 

ambiente em que os mesmos se encontram. 

 

Fase 3 – Preparação dos dados (Data Preparation) – esta fase tem por objetivo 

adaptar e preparar os dados para o formato apropriado às respostas que se procura. Inclui 

criação de programas de extração, limpeza e transformação dos dados para uso pelos 

algoritmos de data mining. Alguns algoritmos necessitam dos dados em formatos específicos, 

o que acaba causando vários retornos à fase de preparação dos dados.  

 

Fase 4 – Modelagem (Modeling) – nesta fase são criados modelos explicativos das 

necessidades a satisfazer, seleção do(s) algoritmo(s) a ser(em) utililizado(s) e efetivo 

processamento do modelo.  

 

 Fase 5 – Avaliação (Evaluation) - tem por finalidade verificar se os resultados obtidos 

satisfazem os objetivos do projeto. Ao final da fase de modelagem, vários modelos devem ter 

sido avaliados sob a perspectiva do analista responsável. Agora, o objetivo passa a ser avaliar 

os modelos com a visão do negócio, se certificando de que não existem falhas ou contradições 

com relação às regras do negócio.  

 

 Fase 6 – Implantação (Deployment) – tem por objetivo disponibilizar os resultados do 

projeto aos tomadores de decisão. A criação e validação do modelo permitem avançarmos 

mais um passo, no sentido de tornar o conhecimento gerado acessível. Isto pode ser feito de 

várias maneiras, desde a criação de um software específico para tal, até a publicação de um 

relatório para uso interno. Neste trabalho não foram executadas as tarefas referentes à fase 6 

(seis). O trabalho proposto encerra-se com a conclusão das atividades previstas na fase 5 

(cinco).  
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1.5 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO  

 
 

A estrutura dos próximos capítulos está orientada à metodologia utilizada para o 

desenvolvimento do projeto - CRISP-DM - com as adaptações necessárias para o relato do 

trabalho. Está organizada em 8 capítulos, apêndices e índice.  

 

O capítulo 2 aborda o entendimento do negócio que tem por objetivo identificar as 

metas e requisitos a partir de uma perspectiva de negócio, e então convertê-las para uma 

aplicação de mineração de dados e um plano inicial de ataque ao problema. 

 

O capítulo 3 descreve o entendimento dos dados, que tem por finalidade determinar 

quais os dados disponíveis e onde se encontram, tendo como atividade principal extrair uma 

amostra dos dados a serem usados e avaliar o ambiente em que os mesmos se encontram. 

 

O capítulo 4 apresenta a preparação dos dados, em que são realizadas todas as tarefas 

de pré-processamento das bases de dados antes da importação para as ferramentas de 

mineração de dados. 

 

O capítulo 5 descreve a modelagem da solução, ou seja a criação  dos modelos 

explicativos das necessidades a satisfazer de acordo com as tarefas ou funcionalidades de 

mineração de dados que se deseja executar. 

 

O capítulo 6 discute a interpretação dos resultados, tendo por finalidade verificar se os 

resultados obtidos satisfazem os objetivos do projeto. 

 

O capítulo 7 traz as conclusões do trabalho e, finalmente o capítulo 8 apresenta as 

referências bibliográficas. Os apêndices e índice são apresentados na sequência. 
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2 ENTENDIMENTO DO NEGÓCIO 

  

Este capítulo descreve a primeira fase da metodologia - Entendimento do negócio 

(Business Understanding) que tem por objetivo o entendimento do problema a partir de uma 

perspectiva de negócio para então convertê-los em uma aplicação de mineração de dados e 

um plano inicial de ataque ao problema [Chapman et. al, 2000]. 

 

A história registra que, em todos os tempos, o Estado sempre se preocupou em manter 

controle sobre as rendas públicas, tendo em vista que o erário nunca foi imune à malversação 

dos seus administradores. Modenamente, firmou-se a importância da existência de um sistema 

de fiscalização sobre os atos governamentais realizados na atividade financeira do Estado, 

como forma de preservar a probidade no manuseio dos dinheiros públicos, com o sentido de 

que a sua aplicação seja sempre efetuada em proveito do povo, especialmente nos Estados de 

estrutura democrática [Mileski, 2005]. 

 

A Constituição Federal brasileira consagrou, em seu Artigo 71, a função de Controle 

Externo, atribuindo competências específicas e exclusivas ao  Poder Legislativo e ao Tribunal 

de Contas [Brasil, 1988]. 

 

..................................................................................................... 

Seção IX 

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual 
compete: 
 
I – (...); 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 
dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder 
público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio 
ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
................................................................................................... 
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As Cortes de Contas não operam como órgão auxiliar do Parlamento Nacional, no 

sentido de inferioridade hierárquica ou subalternidade funcional. Ambas as instituições 

trabalham em cooperação para o cumprimento da missão de controle, porém com 

competências distintas e independentes, garantidas pela Constituição Federal [Brito, 2005] 

[Brasil, 1988]. 

 

O julgamento das contas públicas é, portanto, uma das muitas competências para servir 

à atividade-fim do Controle Externo exercidas pelos Tribunais de Contas, o qual se 

materializa através do processo, formalmente autuado, instruído e julgado.  

 

Para execução do Controle Externo, o Brasil dispõe de 33 Tribunais de Contas. Sendo 

01, para os gastos da União, o Tribunal de Contas da União (TCU) e 26, para os gastos dos 

estados – Tribunais de Contas Estaduais (TCE) e ainda 06 tribunais municipais para gastos 

específicos dos municípios, que se constituem exceções à estrutura nacional. Nestes casos, o 

erário estadual custeia duas estruturas para execução do seu Controle Externo.  

 

Os Tribunais de Contas Municipais (TCM) dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro 

deliberam, exclusivamente, sobre os gastos do município sede da capital; enquanto que os 

demais TCMs dos estados do Goiás, Pará, Ceará e Bahia deliberam sobre os gastos de todos 

os municípios que compõem o Estado, ficando os respectivos TCEs apenas com os gastos 

estaduais. A Constituição Federal de 1998 proibiu a criação de novos Tribunais de Contas 

municipais. 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) é responsável pelo 

julgamento dos atos exercidos pelos gestores públicos do todo o estado, tanto na esfera 

estadual quanto municipal, conforme inciso II, artigo 30, Constituição Estadual (CE) 

[Pernambuco, 1989]. 

 

No Estado de Pernambuco, o total de recursos auditáveis pelo TCE-PE, anualmente, é 

cerca de 20 bilhões de reais, montante que representa os gastos públicos realizados por todos 

os agentes públicos, aqui incluindo a administração direta e indireta estadual, das 184 

prefeituras mais o distrito de Fernando de Noronha.  
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O TCE-PE autua, anualmente, cerca de 7.500 novos processos e dispõe dos dados 

processuais em meio digital, referentes aos últimos 18 anos, o que representava um volume de 

119.962 processos (registros) até 12 de maio de 2008. No entanto, apesar do considerável 

volume de registros, a qualidade dos dados é extremamente precária. Há grande quantidade de 

dados faltosos e inconsistentes o que dificulta enormemente a modelagem. 

  

2.1 MACROFLUXO DO PROCESSO 

 
Entende-se, como fluxo de processo de trabalho, a automação do processo de negócio, 

na sua totalidade ou em partes, onde documentos, informações ou tarefas são passadas de um 

participante a outro para execução de uma ação, de acordo com um conjunto de regras e 

procedimentos [Hollingsworth, 1995]. 

 

Uma forma de dividir as organizações é pela área de atuação: fim e meio. Na área fim 

estão contidos todos os processos de trabalho que têm como resultado(produto) o atendimento 

à finalidade para a qual a organização foi criada; e, na área meio, estão alocados todos os 

processos de trabalho que dão suporte a área fim. Define-se como Processo de Trabalho 

Finalístico o processo de trabalho que sedia a atividade fim, ou negócio, de uma organização 

[Porter, 1989] [Davenport, 1994]. 

 

Na estrutura organizacional do TCE-PE, observa-se a divisão clássica pela áreas de 

atuação: meio e fim. E os seus sistemas de informação também refletem esssa divisão. Nos 

sistemas da área meio estão os dados da administração, como por exemplo, registro de 

pessoal, controle de estoque de material de expediente, etc. E, nos da área fim, os dados do 

negócio, ou seja, os dados dos processos, formalmente autuados.  

 

O negócio do TCE-PE é julgar as contas dos gestores públicos do Estado de 

Pernambuco, o qual é materializado através do processo formalmente autuado. O fluxo do seu 

processo de trabalho finalístico é organizado em cinco fases:  
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• 1a Formalização; 

• 2ª Instrução; 

• 3ª Julgamento; 

• 4ª Publicação e  

• 5ª Encerramento.  

 

A Figura 5 apresenta o macrofluxo do processo de trabalho finalístico do TCE-PE.  Para 

cada um dos 37 tipos de processos autuados, os quais são agrupados em 13 modalidades, há 

fluxos específicos. No entanto, para entendimento do objeto de estudo deste trabalho, o nível 

de detalhamento apresentado oferece uma visão adequada.  
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Figura 5: Macrofluxo do processo de trabalho finalístico do TCE-PE 
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A primeira fase – formalização – tem como data inicial a data de recebimento pelo 

TCE-PE da documentação obrigatória para a autuação do processo e, final, a data da 

tramitação do processo para o segmento administrativo responsável pela instrução. Consiste 

na análise documental e autuação propriamente dita dos processos e consome, em média, 2% 

do tempo gasto em um processo. É executada por 10 diferentes segmentos administrativos, 

distribuídos entre 09 inspetorias regionais mais a sede, localizados em cidades distintas, 

distribuídas ao longo do estado. 

 

A segunda fase – Instrução - a data inicial é o fim da fase anterior e, final, a data da 

tramitação do processo com instrução conclusa para o gabinete do relator do processo. 

Consiste na auditoria “in loco” e notificação do interessado para a defesa e consome em 

média, 56% do tempo gasto em um processo. É executada por 21 diferentes segmentos 

administrativos, distribuídos entre 09 inspetorias regionais, localizados em cidades distintas e 

12 divisões, na capital.  

 

A terceira fase – Julgamento - a data inicial é o fim da fase anterior e, final, a data final 

da deliberação ou julgamento propriamente dito do processo. Consiste na formação do juízo 

pelo relator e proposição do seu voto ao colegiado que delibera sobre o mérito. Consome, em 

média, 36% do tempo gasto em um processo e é executada por 06 conselheiros em atividade 

ou um dos 09 auditores em substituição a conselheiro, todos sediados na capital. 

 

A quarta fase – Publicação – a data inicial é o fim da fase anterior e, final, a data da 

publicação da deliberação no Diário Oficial do Estado (DOE). Consiste em dar publicidade ao 

resultado do julgamento. Consome, em média, 7% do tempo gasto em um processo e é 

executada por 06 segmentos administrativos localizados na capital.  

 

A quinta fase – Encerramento – a data inicial é o fim da fase anterior e, somente 

termina após transcorridos todos os prazos do trânsito em julgado. Consiste em aguardar 

possíveis recursos até a finalização dos prazos recursais, tendo então ocorrido o trânsito em 

julgado, conforme Regimento Interno do TCE-PE. Nesta fase não é computado tempo gasto, 

pois o TCE-PE fica apenas aguardando possíveis recursos das partes envolvidas no processo 

até o fim do trânsito em julgado. É executada por um segmento administrativo localizado na 

capital.  
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2.2 RETORNO DE PROCESSO À INSTRUÇÃO 

 

O Retorno de Processo à Instrução (RPI) é o evento em que o processo já na 3ª fase – 

Julgamento - retorna à 2ª fase – Instrução - para execução de alguma tarefa, o que caracteriza 

um retrabalho. Tem como objetivo esclarecer ou aprimorar pontos do relatório de auditoria 

diante dos argumentos da defesa, ou ainda sanar possíveis erros de instrução, como por 

exemplo, a ausência de notificação de um responsável e ou interessado no processo. 

 

No TCE-PE, 14% dos processos autuados nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007 

sofreram o retrabalho, denominado RPI, entre as fases de instrução e julgamento. 

 

Um mesmo processo poderá sofrer mais de um RPI.  Um RPI somente poderá ser 

determinado pelo relator, que fará por iniciativa própria ou para atender à solicitação de um 

procurador ou auditor, quando atuando de ofício no processo. 

 

O RPI sempre existiu no fluxo do processo de trabalho finalístico do TCE-PE, porém 

somente a partir do janeiro de 2005, os dados sobre esse evento passaram a ser captados e 

armazenados. A partir daquela data, todos RPIs sofridos pelos processos em estoque, ainda 

não julgados, ou seja, aqueles que se encontravam nas três primeiras fases – Formalização, 

Instrução e Julgamento - passaram a ser registrados. A Figura 6 apresenta o fluxograma do 

RPI a partir das fases do processo. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Fluxo do Retorno de Processo à Instrução (RPI) 

 

 

Um RPI aumenta em média 8% do tempo gasto no processo do TCE-PE. Esse impacto é 

totalmente computado nas fases de Instrução e Julgamento, fases centrais e essenciais, que 

juntas representam 91% do tempo total de um processo. Observa-se que o tempo médio das 

fases de Formalização e Publicação permanece inalterado tendo ocorrido ou não RPI.  
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Caso o RPI ocorra em um processo da modalidade Prestação de contas, processo 

principal do TCE-PE, que representa toda a gestão do administrador público, o impacto 

negativo na celeridade processual das fases de Instrução e Julgamento passar a ser de 11%.   
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3 ENTENDIMENTO DOS DADOS 

 
Este capítulo descreve a segunda fase da metodologia - Entendimento dos dados (Data 

Understanding), que tem por finalidade determinar quais são os dados disponíveis e onde os 

mesmos se encontram, tendo como atividade principal extrair uma amostra dos dados a serem 

usados e avaliar o ambiente em que os mesmos se encontram. 

 

Segundo Witten & Frank [Witten & Frank, 2005], ao final desta etapa de um projeto de 

KDD, um relatório descritivo dos dados deverá ser produzido demonstrando o percentual de 

ausentes, o número de exemplos e atributos, o formato dos dados e ainda o domínio, nome, 

descrição e valores máximo e mínimo dos atributos, como também a descrição das fontes de 

dados. 

 

3.1 FONTE 

 
Os dados utilizados neste estudo foram extraídos do banco de dados do Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco. Trata-se de um banco de dados relacional, SQL server 

2005 da Microsoft, administrado através da visão de Tabelas corporativas, em que o sistema 

proprietário da tabela possui a concessão de escrita e os demais sistemas apenas consulta. O 

banco de dados é composto por 906 tabelas compostas por 6110 atributos, distribuídas entre 

17 sistemas proprietários.  

 

 Após levantamento dos dados, identificaram-se 232 tabelas com 1264 atributos 

distribuídas em 11 sistemas proprietários, onde constavam dados para o interesse deste 

trabalho, conforme a Tabela 3.  
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TABELA 3: VISÃO DOS DADOS DISPONÍVEIS  NO TCE-PE 

UNIVERSO SELECIONADO 

Sistemas Qt. Tabelas Qt. Atributos 

AP 86 435 
SIGA 18 78 
CADASTRO 10 61 
CAJU 9 48 
TABELA_CORPORATIVA 3 19 
Cadastro de Obras 10 82 
PREVER 35 207 
RAP 27 154 
RPI 1 13 
ACTA 10 43 

CDM 23 124 

TOTAIS 11 232 1264 
 

 

O TCE-PE não possui Data Warehouse (DW) nem Sistema Gerenciador de Banco de 

Dados (SGBD), apesar de os dados serem corporativos, o que tornou a tarefa de extração com 

grande dependência do conhecimento do gerenciador do banco e do especialista no negócio. 

Neste momento já foi possível observar que os dados apresentavam forte característica das 

dificuldades inerentes a dados do mundo real, tais como: altamente sujeitos a ruído, 

incompletos e inconsistentes [Han & Kamber, 2006]. 

 

3.2 SELEÇÃO DOS DADOS 

 
A mineração de dados tem como princípio a extração de conhecimento “escondido” nos 

dados [Fayyad, 1996a]. Partindo deste princípio, a tarefa de seleção dos dados teve como 

objetivo obter o maior volume de dados disponíveis para modelagem do problema em estudo. 

 

Para a seleção dos dados, foram definidos critérios tomando como premissas gerais a 

obtenção do maior volume de dados possíveis e as limitações do ambiente e dos dados, como 

será explicado na modelagem. 
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3.2.1 AMOSTRA DO ESTUDO 

  

Neste estudo são modelados dois pontos de decisão, utilizando a mesma base de dados 

com a alteração apenas da classe alvo. A obtenção da amostra considerou, prioritariamente, as 

limitações para a classe alvo RPI, uma vez que, para a classe alvo permanência, a única 

restrição era que o processo estivesse julgado no momento da extração dos dados. 

 

No estoque havia processos julgados desde o exercício de 1991, porém considerando  

que a marcação de que o processo sofreu o retrabalho tratado neste estudo, chamado de RPI, 

somente começou, em 2005, a seleção dos dados para este estudo se restringiu a processos 

julgados a partir daquele ano.    

 

A amostra, então, foi composta pelos processos formalizados nos anos de 2005, 2006 e 

2007, anos em que o sistema RPI já estava em operação, e mais 2004, uma vez que a grande 

maioria dos processos é julgada no exercício seguinte à sua formalização.  

 

O ano de formalização 2008 foi excluído porque, no momento da extração da amostra, o 

maior volume dos processos ainda não tinha sido formalizado, a exemplo dos processos de 

prestação de contas de Prefeituras e Câmaras, cujo prazo limite para a remessa ao TCE-PE é 

30 de março de cada ano, data posterior à extração dos dados. 

 

Outra motivo para exclusão dos processos formalizados em 2008 é que mesmo aqueles 

já autuados, no momento da extração da amostra, ainda se encontravam nas 1ª e 2ª fases do 

processo e a informação da quantidade de retornos sofridos por um mesmo processo - RPI - 

somente é conhecida ao final da fase de julgamento, 3ª fase do processo. 

 

Do total de processos julgados a partir de janeiro de 2005, 19% sofreram RPI. No 

entanto, na mostra selecionada, este percentual é de apenas 14%, tendo em vista que, segundo 

o especialista no negócio, um mesmo processo poderá sofrer um ou mais retornos, porém 

como a informação da quantidade de retornos ocorridos em um mesmo processo não estava 

disponível na base de dados, os registros repetidos foram descartados.  
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A Tabela 4 apresenta a amostra selecionada indicando, a partir do ano de formalização, 

o total de processos autuados, julgados, não julgados e a quantidade de processos que sofreu 

RPI.  

 

TABELA 4: VISÃO DA AMOSTRA DE DADOS SELECIONADA 

RETORNO DE PROCESSO À INSTRUÇÃO 

Ano de 
Autuação 

Qt. 
Processos 
Autuados 

Julgados  
até 18.01.08 

Qt. Processo 
sofreu RPI % 

2004 7022 6470 928 14,34% 

2005 6780 5891 877 14,89% 

2006 7739 6093 864 14,18% 

2007 7427 3393 483 14,24% 

TOTAIS 28968 21847 3152  

 
 

3.2.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 
A seguir são explicitados os critérios adotados para a obtenção dos dados: 

 

1)  Iniciar a seleção considerando todas as tabelas do banco de dados do TCE-PE para a 

obtenção do maior volume e diversidade dos dados disponíveis; 

 

2)  Selecionar os dados seguindo o seu fluxo de captação, a partir das fases do processo 

(Formalização→Instrução→Julgamento→Publicação→Encerramento), com o objetivo 

de obter os dados a priori de cada fase do processo de trabalho, uma vez que o ponto de 

decisão dependia da quantidade e qualidade dos dados disponíveis. 

 

A tarefa de seleção dos dados foi realizada em 05 etapas, conforme descrito abaixo: 

 

1. Obter todas as tabelas do banco de dados; 

 

2. Identificar as tabelas ativas e inativas para o período selecionado. Definem-se como 

tabelas ativas aquelas onde os campos foram alimentados, continuamente, no período 

da amostra selecionada; e inativas, as tabelas cuja alimentação foi descontinuada no 
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mesmo período. Concluída a tarefa de identificação, as tabelas inativas foram 

descartadas.  

 

3. Identificar o sistema proprietário de cada tabela do banco de dados. Sistema 

proprietário é definido como aquele que possui acesso para escrita dos dados, sua 

identificação é possível a partir da sigla do sistema no início do nome da tabela. Nas 

tabelas cuja denominação não possuía esse formato, a identificação foi feita pelo 

DBA. 

 

4. Identificar a área de atuação dos sistemas proprietários dos dados.   Nos sistemas da 

área meio estão os dados da administração, como por exemplo, registro de pessoal, 

controle de estoque de material de expediente, etc. E, nos sistemas da área fim, estão 

os dados do negócio, ou seja, os dados dos processos formalmente autuados. O 

sistema proprietário dos dados permitiu identificar a área de atuação, se meio ou fim. 

Neste momento, os sistemas proprietários de dados da área meio foram descartados.  

 

Para este estudo foram extraídos os dados das tabelas ativas, dos sistemas proprietários 

dos dados da área fim, referentes ao estoque de processos autuados no período de 2004 a 2007 

e julgados até 20.02.08.  

 

 Os dados utilizados neste estudo foram obtidos dos seguintes sistemas do TCE-PE: 

• AP - Sistema de Acompanhamento de Processo; 

• SIGA – Processo Eletrônico do TCE-PE; 

• RPI – Sistema de Monitoramento do Retorno de Processo à Instrução; 

• CAJU – Cadastro de Jurisdicionados; 

• CADASTRO – Cadastro de Servidores; 

Os dados foram extraídos em arquivo único do tipo Access (extensão mdb) 

diretamente do banco de dados corporativo do TCE-PE, a partir dos critérios de seleção 

adotados.  
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3.3 DICIONÁRIO DE DADOS 

 
Um dicionário de dados, ou descrição formal dos mesmos, é um artefato de extrema 

utilidade nesta fase do processo de KDD, que possibilitará um maior conhecimento dos dados, 

contribuindo para a etapa posterior, o pré-processamento. [Chapman et. al., 2000] 

[Ramakrishnan & Gehrke, 2002]. 

 

Como a grande maioria dos sistemas do TCE-PE não possui dicionário de dados, a 

descrição dos dados apresentada no apêndice D foi construída com a ajuda conjunta do 

gerenciador do banco e do especialista no domínio num total de 10 interações.  

 

3.4 VOLUME DE DADOS 

 

A base de dados original, extraída do banco, conforme levantamento dos dados, 

detalhados na seção anterior, 3.2 – Seleção dos dados, apresentava um total de 24.284 

registros com 114 atributos. 

 

Na primeira análise, foram excluídos 7.486 registros que estavam em duplicidade. A 

base passou a conter um total de 16.798 registros. 

 

O volume de dados selecionados é maior que a amostra extraída porque um mesmo 

processo poderá sofrer um ou mais RPIs, porém a informação da quantidade de RPIs sofridos 

por um mesmo processo somente está disponível ao final da 3ª fase – julgamento – que é 

posterior a ambos os pontos de decisão. 

 

3.5 RESUMO DESCRITIVO DOS DADOS 

 
Segundo Han & Kamber [Han & Kamber, 2006], o resumo descritivo dos dados tem por 

finalidade promover uma fundamentação analítica para o pré-processamento dos mesmos. As 

medidas estatísticas básicas para tal resumo incluem: média, média ponderada, mediana e 

moda para mensurar as medidas de tendência central dos dados; e distâncias, interquartiles 

range, variância e desvio padrão para  mensurar a dispersão dos dados. Representações 

gráficas como histogramas, boxplots, quantile plots, quantile-quantile plot, scatter plots e 
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scatter-plot matrices facilitam a inspeção visual dos dados e são úteis para o pré-

processamento e mineração dos dados. 

 

Neste trabalho foram utilizadas a média e mediana como medidas de tendência central 

dos dados, e desvio padrão, como medida de dispersão dos mesmos. A Tabela 5 exemplifica a 

visão original dos dados. Uma visão completa é apresentada no Apêndice D, que mostra uma 

breve descrição do atributo, o tipo de variável, o nível de preenchimento e o número de 

distintos. 

 

TABELA 5: VISÃO ORIGINAL DOS DADOS - MEDIDAS DE TENDÊNCIA 
CENTRAL E DISPERSÃO 

VISÃO ORIGINAL DOS DADOS 

LISTA DE ATRIBUTOS 
TIPO DE 

VARIÁVEL 
FASE DO 

PROCESSO 
NÍVEL % DE 

PREENCHIMENTO 

NÚMERO 
DE 

DISTINTOS 

DescricaoTipo Categórica Formalização 100,00% 35 

csegadment Categórica Formalização 100,00% 11 

LocalMaiorTramitacaoFormalizacao Categórica Formalização 99,96% 17 

TipoDoc Categórica Formalização 79,51% 4 

NEXO_GrupoDistribuicao Categórica Formalização 99,79% 13 

FlagRelator Categórica Formalização 0,00% - 

NomeRelatorOriginal Categórica Formalização 86,72% 19 

Cargo Categórica Formalização 66,54% 6 

Processo_Principal Categórica Formalização 0,00% - 

Processos_Conexos Categórica Formalização 0,00% - 

Permanência Categórica Publicação 0,00% - 

RPI_AtendeAtaNão_DeligenciaErroSim Categórica Julgamento 100,00% - 

Administracao Categórica Formalização 100,00% 2 

cmtrfunent Categórica Formalização 100,00% 61 

danoent Categórica Formalização 100,00% 4 

danoexe Numérica Formalização 100,00% 20 

DescricaoModalidade Categórica Formalização 100,00% 13 

DescricaoPoder Categórica Formalização 100,00% 5 

DescricaoTipoUniges Categórica Formalização 100,00% 16 

Esfera Categórica Formalização 100,00% 2 
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4 PREPARAÇÃO DOS DADOS 

 
A preparação dos dados corresponde à terceira fase da metodologia (Data Preparation). 

Nela são realizadas todas as tarefas de pré-processamento das bases de dados, antes da 

importação para as ferramentas de mineração de dados. 

 

Usualmente, até a conclusão desta etapa de um trabalho de descoberta de conhecimento 

a partir de dados - KDD - são consumidos cerca de 80% do tempo gasto no projeto [Fayyad, 

1996]. Neste trabalho, a preparação dos dados absorveu cerca de 90% do tempo dedicado ao 

projeto. Por tratar-se de um problema do mundo real, todas as decisões de preparação dos 

dados foram validadas com os respectivos fornecedores da informação. 

 

Os dados originários de bases do mundo real tendem a ser altamente sujeitos a ruídos, 

incompletos e inconsistentes devido, entre outros fatores, ao grande volume e à sua provável 

origem de múltiplas e heterogêneas fontes [Han & Kamber, 2006]. 

 

Na base em estudo, as “sujeiras” foram oriundas de diversos fatores como: dados 

captados por múltiplos sistemas que foram implementados em diferentes épocas e 

administrados por diversos gestores, ao longo do tempo, sem a preocupação em preservar os 

dados para uso futuro. Muitos campos foram subscritos como, por exemplo, o atributo Relator 

original; outros tantos, opcionais, tiveram seu preenchimento interrompido ou descontinuado 

por alguns períodos. 

 

Segundo Han & Kamber [Han & Kamber, 2006], a baixa qualidade dos dados levará a 

uma baixa qualidade no resultado da mineração. Para eles, o tempo gasto e a qualidade do 

resultado de um projeto de MD poderão ser melhorados substancialmente quando as técnicas 

de pré-processamento são empregadas sobre os dados antes da mineração propriamente dita. 

Por esta razão, o pré-processamento é um importante degrau no processo de descoberta de 

conhecimento em base de dados e deverá ser realizado pelas técnicas de limpeza, integração, 

transformação, redução e discretização dos dados, conforme Figura 7 extraída de Han & 

Kamber [Han & Kamber, 2006]. 
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Figura 7: Formas de pré-processamento de dados (extraída de Han & Kamber, 2006) 

 

 

Neste trabalho, para a tarefa de pré-processamento, foram empregadas as técnicas de: 

• Limpeza dos dados, que consiste no preenchimento dos valores ausentes, 

eliminação de dados ruidosos, identificação ou remoção de outliers, e resolução 

das inconsistências [Han & Kamber, 2006]; 

• Transformação, que tem como principais tarefas a normalização e agregação dos 

dados; e  

• Redução, cuja tarefa consiste em obter uma representação reduzida do volume de 

dados, porém capaz de produzir resultado analítico igual ou similar a partir da 

eliminação de características redundantes e agrupamento de instâncias [Adriaans & 

Zantinge, 1996]. 

 

A base de dados original, apesar de rica em volume e atributos, com 24.824 registros e 

114 campos, respectivamente, apresentou uma pequena amostra apta a modelagem do 

problema, com apenas 16.759 registros e 30 atributos. Essa expressiva redução se deveu a 

fatores como: 
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1) Os dados em análise, apesar de pertencerem à mesma instituição, são captados por 

diferentes sistemas que foram desenvolvidos ou aprimorados em épocas distintas; 

alguns substituídos, outros desativados o que implicou na descontinuidade de captação 

dos dados. 

 

2) Os sistemas são administrados por diversos gestores que se alternaram, ao longo dos 

últimos 18 anos, início da informatização do TCE-PE, o que resultou em ausência de 

padronização dos domínios, não sendo possível identificar, por exemplo, se um dado 

refere-se a um processo formalmente autuado, área fim, ou à administrativa do TCE-

PE, área meio. As estratégias para superar essas deficiências estão expostas nas Seções 

4.2 – Limpeza dos dados e 4.3 – Transformação dos dados, adiante; 

 

3) Os dados refletem, ainda, as inconsistências, os ruídos e incompletudes características 

de dados do mundo real, com formatos distintos para a mesma categoria, presença de 

data inválida, contagem de tempo negativa, baixo nível de preenchimento, conteúdo 

textual em linguagem natural, cujo formato é de difícil processamento, conteúdo 

inválido, etc. 

 

4) Ambos os pontos de decisão, objetivo deste estudo, situam-se no final da 1ª fase de 

processo – fase de formalização - quando a quantidade de trabalho executado no 

processo e, conseqüente volume de informação gerada ainda é pequeno. A maior 

quantidade de trabalho executado e, conseqüente volume de dados captados, está nas 

fases centrais do processo, 2ª e 3ª - Instrução e Julgamento.  

 

4.1 SELEÇÃO DE ATRIBUTOS 

 
A seleção dos atributos pode ser vista como a primeira tarefa de preparação dos dados e 

é de fundamental importância, pois, segundo Witten & Frank [Witten & Frank, 2005], 

experimentos mostram que a presença de atributos inúteis pode deteriorar o desempenho da 

aprendizagem pelos modelos que serão gerados. 

 

Em bases de dados do mundo real, em geral, existem atributos redundantes ou 

irrelevantes em relação ao problema tratado [Adriaans & Zantinge, 1996] [Han & Kamber, 
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2006]. Por esta razão, a tarefa de seleção dos atributos ficou altamente dependente do 

conhecimento do especialista no negócio e do gerenciador do banco de dados. 

 

Para a modelagem do problema, foram mantidos somente os atributos que são 

conhecidos até o fim da fase de Formalização, pois representam a informação a priori da fase 

seguinte, Instrução, que é a fase alvo do instrumento de apoio à decisão apresentado.  

 

Partindo dos dados apresentados como exemplo na Tabela 5 e demonstrados 

integralmente no Apêndice D, em que estão identificados os atributos a priori e a posteriori 

ao ponto de decisão, é apresenta a visão original dos dados que serão pré-processados para a 

modelagem do problema. Detalhamento da tarefa de seleção dos dados foi apresentado no 

Capítulo 3 - Entendimento dos dados.  

 

Do total de 114 atributos extraídos da base original, após esta primeira etapa do pré-

processamento, dispõe-se de apenas 30, para a modelagem, ou seja, 72,80% dos atributos 

extraídos da base original foram descartados.  

 

Este grande descarte de atributos se deu porque, tendo em vista a ausência de um 

dicionário de dados adequado, não foi possível identificar previamente a fase do processo a 

que o dado se referia. Optou-se, então, por extrair a maior quantidade de dados possível e no 

pré-processamento dispensar aqueles a posteriori ao ponto de decisão.  

 

A identificação da fase do processo em que o dado é captado foi realizada a partir dos 

escassos e incompletos dicionários de dados existentes, do conhecimento do gerenciador do 

banco de dados e do especialista no negócio, utilizando o seguinte critério:  

� seleciona-se um atributo, por exemplo, DataDefesa; primeiramente, o 

administrador do banco de dados identifica o sistema captador do dado, em 

seguida verifica-se se tal sistema possui dicionário de dados e, em existindo, se o 

atributo está descriminado. A partir destas informações e, ainda, conhecendo as 

datas de marco de início e fim das fases do processo e da descriminação das 

tarefas inerentes a cada uma, na maioria das vezes foi possível identificar fase do 

processo em que o atributo é captado.  

� para os atributos em que não foi possível identificar a fase do processo a partir 

dos critérios acima, recorreu-se ao conhecimento do especialista no negócio. No 
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exemplo, DataDefesa é um dado captado pelo sistema AP e refere-se à data em 

que o interessado no processo apresentou sua defesa; logo, é captado no fim da 

fase de instrução. 

 

Finalmente, quando os critérios acima se mostraram ineficazes, por precaução, o atributo 

foi descartado para evitar o risco de embutir informação a posteriori na base de dados em 

estudo. 

 

Foram excluídos, ainda, os 16 atributos que, apesar de pertencerem à fase de 

formalização, apresentavam limitações para o uso, conforme análise descritiva da Tabela 6.  

 

TABELA 6: ATRIBUTOS A PRIORI EXCLUÍDOS DA BASE ORIGINAL 

LISTA DE ATRIBUTOS FASE DO 
PROCESSO ANÁLISE DESCRITIVA PROCEDIMENTO ADOTADO 

NomeAbreviado Formalização 

Denominação da pessoa 
jurídica interessada no 
processo 

Excluído por tratar-se da 
denominação individual de cada 
entidade que apresentavam 
empecilho de agrupamento. 

DataFimFormalizacao Formalização 
Formato de data Excluído porque a técnica usada não 

aceita valores em formato de data.  
DiasMaiorTramitacaoFor
malizacao 

Formalização 
Há 01 registro que 
representa outlier 

Excluir atributo da base. 

processo Formalização 
Há 7.486 registros 
repetidos 

Excluir os registros repetidos. 

DiasEntradaTCE_Autuaçã
o 

Formalização 
Há valores com contagem 
de tempo negativa. 

Excluir registros da base. 

Modalidade Formalização 
Informação contida no 
atributo 
DescricaoModalidade 

Excluir atributo da base. 

Poder Formalização 
Informação contida no 
atributo DescricaoPoder 

Excluir atributo da base. 

ctip Formalização 
Informação contida no 
atributo DescricaoTipo 

Excluir atributo da base. 

TipoUniges Formalização 
Informação contida no 
atributo 
DescricaoTipoUniges 

Excluir atributo da base. 

RelatorOriginal Formalização 
Informação contida no 
atributo 
NomeRelatorOriginal 

Excluir atributo da base. 

DuracaoFaseFormalizacao Formalização 
Presença de contagem de 
tempo negativa em 10 
registro e 02 outliers 

Excluídos atributos com contagem de 
tempo negativa e outliers. 

dentap Formalização 
Presença de data inválida. Excluído porque a técnica usada não 

aceita valores em formato de data. 

cunigesori Formalização 
Presença de vários 
formatos distintos. 

Excluído por tratar-se do código 
individual atribuído a cada entidade. 

obs Formalização 
Texto livre em linguagem 
natural. 

Excluído da base por tratar-se de um 
dado de difícil processamento. 

denttce Formalização 
Variável do tipo data. Excluído porque a técnica usada não 

aceita valores em formato de data.  

cnumdocfml Formalização 
Vários formatos distintos; 
Inclusive texto. 

Excluir atributo da base. 

 



 45 

Nas seções que se seguem, são detalhadas as tarefas de limpeza, transformação e 

construção de atributos realizadas no pré-processamento dos dados. 

 

4.2 LIMPEZA DOS DADOS 
 

Dados do mundo real tendem a ser incompletos, faltosos, inconsistentes e duplicados ou 

redundantes, provavelmente, porque a captação é inadequada, não há análise de consistência 

neste processo e também devido a erros humanos, de hardware e software; a incompletude ou 

falta de dados ocorre devido à falta de instrumentos de coleta, e ao próprio processo e 

transmissões dos mesmos; a inconsistência de dados é provocada pelo manuseio em diferentes 

fontes e violações de dependências funcionais.  

 

Dentre as tarefas de limpeza dos dados, destacam-se o preenchimento de dados faltosos 

(missing values) e identificação de ruídos (outliers), se houver, a correção de inconsistências e 

a resolução de redundâncias provocadas pela integração dos dados [Han & Kamber, 2006]. 

 

4.2.1 DADOS INCOMPLETOS E FALTOSOS 

 

Há algumas alternativas para solucionar o problema de valores ausentes (missing 

values): eliminar os registros com atributos faltando dados, eliminar os atributos faltando 

dados ou preencher os valores faltosos adotando algumas estratégias, tais como: preencher 

pela média, para atributos contínuos; pela moda, para tributos nominais; pela mediana, para 

atributos ordinais; pelo valor mais provável, através do uso de técnicas de regressão ou árvore 

de decisão [Han & Kamber, 2006] a partir de outras fontes de dados ou mesmo a partir do 

conhecimento do especialista no negócio.  

 

Partindo da base de dados apresentada na Tabela 5, exposta na seção 3.5 Resumo 

Descritivo do dados, identifica-se 05 atributos com valores faltosos: TipoDoc, Cargo, 

NEXO_GrupoDistribuicao, DescricaoTipo e NomeRelatorOriginal. Para todos foram 

adotadas as seguintes estratégias de preenchimento a partir de outras fontes de dados e 

informação ou usando o conhecimento do especialista no negócio, conforme especificado a 

seguir: 
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• TipoDoc: foi atribuído NI (não informado). Todos os 3.742 registros onde havia 

valores faltosos foram preenchidos com uma nova categoria (NI), passando este 

atributo a possuir 05 categorias diferentes; 

 

• Cargo: a partir do atributo cmtrfunent, disponível na base original, foi possível obter a 

nomenclatura do cargo na página da intranet do TCE-PE. Todos os 5.660 registros 

onde havia valores faltosos foram preenchidos com duas novas categorias 

(TERCEIRIZADO e ESTAGIÁRIO), passando este atributo a possuir 08 categorias 

diferentes; 

 

• NEXO_GrupoDistribuicao: observou-se que os valores estavam vazios apenas para 

06 diferentes categorias do atributo NomeAbreviado, cujas entidades estavam extintas. 

Partindo desse atributo, disponível na base original, foi recuperado o grupo de 

distribuição atribuindo o mesmo grupo ocupado pela unidade gestora (UG) que 

assumiu as atividades das UGs extintas. Informação obtida através na portaria TC nº 

007/2008 de 08 de janeiro de 2008 [TCE, 2008b]. Todos os 51 registros onde havia 

valores faltosos foram preenchidos. Aqui o atributo permaneceu com a mesma 

quantidade de categorias, 13, pois a quantidade de grupos de unidades gestora 

permanece inalterada. 

 

• DescricaoTipo: observou-se que havia registros em que o código do tipo, atributo 

ctip,  era diferente, porém a descrição do tipo de processo assumia valores iguais. Foi 

possível atribuir uma distinção a partir do atributo DescricaoModalidade, disponível 

na base original, obtido a partir da resolução TC Nº 0014/2004 e alterações posteriores 

[TCE, 2004]. Os 04 registros onde havia valores faltosos foram preenchidos com duas 

novas categorias (AE_Processo Principal e PCE_Processo Principal), passando este 

atributo a assumir 36 categorias diferentes; 

 

• NomeRelatorOriginal: a partir do atributo QuantidadeRedistribuicoesRelator, 

disponível na base original, foi recuperado o relator original atribuindo o mesmo  

relator para os registros onde não ocorreu redistribuição de relator. Todos os 1.008 

registros onde havia valores faltosos foram preenchidos. Neste caso o atributo 
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permaneceu com a mesma quantidade de categorias, 19, pois a quantidade de relatores 

não mudou. 

 

4.2.2 DADOS COM RUÍDO 

 

São considerados dados com ruído (outliers) aqueles cujo valor está longe da média da 

maioria dos valores presentes no atributo [Dasu & Johnson, 2003]. O conhecimento no 

domínio dos dados possibilita a definição de valores fora da média para uma determinada 

massa de dados [Rud, 2001]. 

 

A análise de outliers  tem como objetivo encontrar conjuntos de dados que não 

obedecem ao comportamento ou modelo de dados [Witten & Frank, 2005]. Outliers são, 

portanto, elementos que não podem ser agrupados em uma dada classe ou grupo (cluster). 

Para a maioria das aplicações, os ouliers são considerados ruídos e então descartados, 

entretanto, em algumas aplicações, como detecção de fraude, esses eventos raros são mais 

interessantes que aqueles que ocorrem regularmente. 

 

Para o solução do problema de outliers, Paul e colegas [Paul et. al, 2003] sugerem a 

remoção dos registros, a substituição pela média ou uso de uma distribuição específica para 

cada caso.  

 

Na aplicação em estudo, foram descartados os ouliers relacionados ao tempo de 

permanência do processo em um dado evento, como por exemplo  quantidade de dias que um 

processo permaneceu parado, ou seja sem tramitação,  ou ainda a quantidade de dias que um 

processo permaneceu na fase de formalização. Neste estudo, busca-se o comportamento 

médio do grupo e não as exceções.  

 

Na massa de dados, foram identificados 01 atributo com valores redundantes e 02 com 

outliers: processo, DiasMaiorTramitacaoFormalizacao  e  DuracaoFaseFormalizacao. A 

estratégia adotada foi a remoção dos registros da base, conforme fundamentação que segue: 
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• Processo: é o código identificador do processo composto por 8 dígitos. Havia 

7.486 registros repetidos. Todos foram excluídos da base; 

 

• DiasMaiorTramitacaoFormalizacao:  é a maior quantidade de dias em que o 

processo permaneceu parado na fase de formalização. Havia 27 registros que 

representavam outliers com base na média de cada tipo de processo. Todos 

foram excluídos da base; 

 

• DuracaoFaseFormalizacao: havia 10 registros que apresentavam contagem 

de tempo negativa e 02 outliers. Todos foram excluídos da base. 

 

4.3 TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS 

 
Os dados provavelmente necessitarão também de serem transformados para se 

adequarem à representação requerida pelos algoritmos de mineração [Han & Kamber, 2006] a 

serem utilizados na modelagem como, por exemplo, redes neurais que somente processam 

dados entre 0 e 1 ou -1 e +1.  

 

A tarefa de transformação dos dados poderá envolver diversas técnicas, tais como: 

Agregação, Generalização, Normalização, Construção de atributos, entre outras. 

 

• Agregação – segundo Cabena e colegas [Cabena et. al., 1997], as agregações são 

utilizadas para a criação de novos atributos a partir de atributos existentes na base. A 

derivação do novo atributo poderá ser efetuada através da aplicação de qualquer 

operação matemática como, por exemplo, soma, média, etc. a um ou mais atributos 

existentes na base.  

 

• Generalização - os dados são generalizados para assumir nível de sintetização superior 

aos originais. Atributos categóricos, como rua, são sintetizados para bairro ou até 

mesmo cidade e atributos numéricos como idade são sintetizados para jovem, meia-

idade e idoso. [Han & Kamber, 2006]; 
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• Normalização – em que a escala dos valores originais dos atributos é modificada para 

um determinado intervalo, geralmente [-1,0 a 1,0 ou 0,0 a 1,0] [Han & Kamber, 2006];  

 

• Construção de atributos – na aplicação desta técnica, novos atributos são construídos a 

partir, por exemplo, do conhecimento do especialista no domínio, outras fontes de 

dados e/ou informações, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de mineração. 

 

Na massa de dados, em estudo, 09 atributos carecem de transformação para se 

adequarem às técnicas que serão utilizadas para modelagem, quais sejam: csegadment, 

DiasEntradaTCE_Autuação, RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados, 

LocalMaiorTramitacaoFormalizacao, Processo_Principal, FlagRelator, Processos_Conexos, 

DiasMaiorTramitacaoFormal, DuracaoFaseFormalizacao.   

 

A seguir é discriminada a tarefa de transformação executada em cada atributo: 

 

4.3.1 AGREGAÇÃO 

 

• DiasEntradaTCE_Autuação: este atributo mede a diferença em dias entre a data de 

entrada no TCE-PE dos documentos que originaram um processo e a data efetiva da 

autuação do processo.  Foi criado a partir dos atributos denttce  e dentap, existente na 

base original.   

 

• RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados: este atributo demonstra a relação 

percentual entre a tempo total de serviço do relator no TCE-PE e aqueles efetivamente 

trabalhados. 

 

4.3.2 NORMALIZAÇÃO 

 
Neste trabalho a normalização é necessária tendo em vista o método utilizado para 

modelagem. Aqui foi utilizada a transformação linear nos dados (Min-Max) de acordo com a 

fórmula demonstrada na Figura 8. Com a normalização, todos os valores dos seguintes 

atributos passam a variar entre 0,0 e 1,0.  
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• DiasMaiorTramitacaoFormal 

• DuracaoFaseFormalizacao 

• DiasEntradaTCE_Autuação 

• RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados 

 

minmax xx

xx
x mínt

t
−

−
=′

 
Figura 8: Fórmula utilizada para normalização dos dados 

 

  

4.3.3 REDUÇÃO DO NÚMERO DE CATEGORIAS  
 

Para as redes neurais, alguns campos categóricos precisaram ter uma redução na 

quantidade de valores distintos para facilitar a conversão para atributos binários ou para 

refletir a atual organização do TCE. A seguir são discutidos os critérios utilizados para o 

agrupamento das categorias: 

 

• csegadment e LocalMaiorTramitacaoFormalizacao: estes atributos continham 11 e 

17 valores distintos e passaram a 10 e 12, respectivamente. O valor DICO foi agrupada 

à DIPR, nomenclatura atribuída atualmente aquele segmento administrativo, conforme 

Lei estadual nº 12.594, de 03 de junho de 2004 que estabeleceu a estrutura 

organizacional do TCE-PE [Pernamcubo, 2004]. 

 

• cmtrfunent, DescricaoModalidade, DescricaoTipo e DescricaoTipoUniges: estes 

atributos foram agrupados em função da freqüência de valores distintos existentes, 

levando-se em consideração a maior ocorrência de cada categoria. A configuração 

final passou de 61 para 45, 13 para 12, 36 para 25 e 16 para 14, respectivamente. 

 

Para a indução de regras a discretização dos tributos categóricos foram feitas em função 

da freqüência e semântica dos valores distintos existentes para cada atributo.  
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4.3.4 CONSTRUÇÃO DE ATRIBUTOS 

  

Com a eliminação de grande quantidade de atributos da base, conforme mostrado nas 

Tabela 6 Seção 4.1 - Seleção de Atributos, a construção de novos atributos passou a 

representar grande desafio e objetivo com o intuito de extrair o máximo de informação 

possível dos dados disponíveis. A seguir são demonstrados os atributos incluídos na base 

indicando a fonte de dados e/ou informação utilizada para sua construção. 

 

• Processo_Principal, Processos_Conexos: esses atributos foram construídos com base 

no conhecimento do especialista a partir das informações contida na resolução TC Nº 

0014/2004 e alterações posteriores [TCE, 2004], cujo inciso VI do artigo 3º da redação 

em vigor define Processo Principal e Conexo como “Processo de Prestação de Contas 

ordinária ou especial, a que se vinculam, como conexos, os processos de Auditoria 

Especial, Denúncia, Atos de Pessoal e Destaque da mesma unidade gestora, relativos 

ao mesmo exercício financeiro”.  

• FlagRelator: este é um atributo construído a partir de informações extraídas do 

sistema de cadastro do TCE-PE. Foi preenchido com o valor “NA” – não alimentado 

para todos os campos, cujo valor correspondente no atributo NomeRelatorOriginal 

estava preenchido com o valor “RNI” – relator não informado.  

 

4.3.5 CONSTRUÇÃO DOS ATRIBUTOS DAS CLASSES ALVO 

 
São objetivos deste estudo explicitar o conhecimento embutido nos dados do domínio 

da aplicação com a utilização de variadas técnicas de mineração de dados, os quais assumirão 

forma explícita através de regras de classificação e sistema de inferência, baseado em redes 

neurais.  

 

É apresentado um instrumento de apoio à tomada de decisão que indicará ao gerente 

responsável pela administração do estoque de processo a ser instruído, logo no início dessa 

fase, o risco de um processo atrasar e ou sofrer retrabalho do tipo RPI, o que possibilitará 

ações proativas no sentido de evitar o risco predito. 
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Por tratar-se de dois diferentes pontos de decisão, foram treinadas duas redes neurais e, 

para tal a mesma base de dados foi rotulada, primeiro para a Classe alvo Permanência para 

indicar o risco de um processo atrasar e, depois, para a Classe alvo Sofreu RPI para indicar o 

risco de o processo sofrer retrabalho.  

 

A modelagem das redes neurais e a extração de regras serão discutidas no Capítulo 5 – 

Modelagem. 

 

4.3.5.1 RÓTULO CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 
 

Para obter a classificação, entre processo com permanência “Boa” e “Ruim”, foi 

utilizado como critério de corte sétimo decil, estratificado por tipo de processo, tendo em vista 

que o tempo despendido para elaboração de cada tipo de processo varia enormemente. Por 

exemplo, a permanência “Boa” para um processo do tipo consulta é de até 90 dias, enquanto 

que um processo do tipo prestação de contas de prefeitura é de até 360 dias.  

 

A classe atribuída a cada processo foi calculada da seguinte maneira: se a quantidade de 

dias de permanência no TCE estiver acima do sétimo decil dos processos de seu tipo, a 

permanência do processo será considerada “Ruim”; caso contrário, será considerada “Boa”. O 

ponto de corte no sétimo decil foi estabelecido juntamente com o especialista do domínio, 

levando em consideração os prazos regulamentares de cada tipo de processo. Após essa 

atribuição, 70% das instâncias foram classificadas como “Boa” e 30% como “Ruim”. 

 

A Figura 9, a seguir, monstra a distribuição das instâncias na classe alvo: processos com 

permanência “BOA” (11.728 registros) e “RUIM” (5.031 registros) e, no Apêndice F, é 

apresentado um histograma, Figuras 27, com a distribuição das instâncias em relação à classe 

alvo, para cada um dos 30 atributos que compõem a base dados. 
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Distribuição das instâncias na classe alvo Permanência

PERMANÊNCIA BOA
PERMANÊNCIA RUIM

70%

30%

 
Figura 9: Distribuição das classes na base de classe alvo Permanência  

 
 

4.3.5.2 RÓTULO CLASSE ALVO SOFREU RPI 
  

O atributo alvo, Processo sofreu RPI, não existia na base original, precisou ser 

construído a partir de outros existentes. A construção do atributo alvo teve como objetivo a 

obtenção de apenas duas categorias, ou seja, se o processo retornou ou não à fase de instrução 

quando já se encontrava na fase de julgamento. 

 

Como dito anteriormente, o retorno de processo à instrução (RPI) é o evento em que o 

processo já na 3ª fase (julgamento) retorna à 2ª fase (instrução) para execução de alguma 

tarefa. 

 

Um RPI somente poderá ser provocado pelos agentes responsáveis em executar tarefas 

típicas da fase de julgamento; quais sejam: o relator, um procurador ou auditor substituto de 

conselheiro, quando atuando de ofício no processo. Um mesmo processo poderá sofrer mais 

de um RPI. 

 

Os dados existentes sobre o RPI revelam diversos tipos de retorno: primeiramente se 

retorno para análise de defesa ou diligência e, em um nível maior de detalhamento, se o 

retorno para análise de defesa atende ou não a ata da sessão administrativa do TCE-PE 
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(ATA); e se o retorno para diligência foi provocado ou não por erro na instrução. Sendo 

assim, há quatro diferentes razões que provocam retorno de processo, a saber: 

 

• Para ANÁLISE DE DEFESA atendendo à ATA; 

• Para ANÁLISE DE DEFESA não atendendo à ATA; 

• Para DILIGÊNCIA por ERRO; 

• Para DILIGÊNCIA sem ERRO. 

 

A análise de defesa é o retorno de processo à instrução (RPI) em que o relator, auditor 

substituto de conselheiro ou procurador entendem necessário esclarecer alguns pontos entre os 

fatos apontados pela auditoria, instrução do processo, e os contra-argumentos da defesa (fase 

de instrução). 

 

Ata da sessão administrativa do Conselho do TCE-PE de agosto de 1996 determina que 

todo relator de processo deverá “indicar os pontos para análise de defesa (...)” [TCE, 1996]. 

Daí a distinção entre RPI para análise de defesa que atende ou não ao que determina a Ata da 

Sessão Administrativa do Conselho, aqui simplesmente - ATA. 

 

Diligência é todo e qualquer retorno de processo à instrução que não seja 

especificamente para análise de defesa. Poderá ser provocada por erro na instrução ou 

qualquer outra motivação do relator. 

 

Partindo dos atributos, abaixo relacionados, existentes na base original, foi construído o 

atributo alvo Processo sofreu RPI abstraindo-se todos os motivos que provocaram RPI e, 

simplesmente atribuindo “SIM” para os processos que sofreram RPI e “NÃO” para aqueles 

que não sofreram. Também não foi considerada a quantidade de RPI ocorrida para um mesmo 

processo, por trata-se de informação somente disponível ao final da fase de julgamento, 

informação a posteriori, para este estudo. 

 

A informação de que um processo sofreu RPI não estava disponível na base. O 

especialista no domínio definiu que o processo sofreu RPI quando, pelo menos, um dos 

seguintes atributos estivessem preenchidos:   
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• RPI_DataDespacho; 

• RPI_Solicitante; 

• RPI_SegmentoOrigem; 

• RPI_Naturez; 

• RPI_RetornoErro; 

• RPI_AtendeAta; 

• RPI_MatriculaLancador; 

• RPI_DataLancamento e 

• RPI_SegmentoLancador 

 

A Figura 10, a seguir, mostra a distribuição das instâncias na classe alvo - processo 

sofreu RPI “SIM” (378 registros) e “NÃO” (16.381 registros) e, no Apêndice F, é apresentado 

um histograma, Figuras 28, com a distribuição das instâncias em relação à classe alvo, para 

cada um dos 30 atributos que compõem a base dados. 

 

Distribuição das instâncias na classe alvo Sofreu RPI

SOFREU RPI NÃO
SOFREU RPI SIM

97,74% 2,26%
 

Figura 10: Distribuição das instâncias na classe alvo Sofreu RPI 

 
 

4.4 CONVERSÃO DOS ATRIBUTOS CATEGÓRICOS EM NUMÉRICOS 

 
Os campos categóricos foram convertidos em números binários, sendo cada categoria 

convertida em um atributo que pode assumir valor 0, se o registro não possui a categoria 

correspondente, ou 1, caso contrário. A Tabela 7 apresenta um exemplo da conversão com o 

atributo danoent que possui 04 (quatro) categorias distintas: 2004, 2005, 2006 e 2007.  
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A Tabela 8, a seguir, relaciona todos os atributos e mostra o tipo de variável, o nível de 

preenchimento e o número de valores distintos dos dados que serão usados na modelagem. 

 

TABELA 8: VISÃO DOS DADOS TRATADOS PRONTOS PARA MODELAGEM 
ID LISTA DE ATRIBUTOS TIPO DE 

VARIÁVEL 
FASE DO 

PROCESSO 
NÍVEL % DE 

PREENCHIMENTO 
NÚMERO 

DE 
DISTINTOS 

94 Administracao Categórica Formalização 100,00% 2 
79 cmtrfunent Categórica Formalização 100,00% 61 
14 danoent Categórica Formalização 100,00% 4 

31 danoexe Numérica Formalização 100,00% 20 
74 DescricaoModalidade Categórica Formalização 100,00% 13 

19 DescricaoPoder Categórica Formalização 100,00% 5 
32 DescricaoTipo Categórica Formalização 100,00% 36 

121 DescricaoTipoUniges Categórica Formalização 100,00% 16 
93 DiasEntradaTCE_Autuação_Media_Geral Numérica Formalização 100,00% - 

112 DiasEntradaTCE_Autuação_Normalizado_Geral Numérica Formalização 100,00% - 
28 DiasEntradaTCE_Autuação_Normalizado_Tipo Numérica Formalização 100,00% - 

131 DiasMaiorTramitacaoFormal_Normalizado_Geral Numérica Formalização 100,00% - 
23 DiasMaiorTramitacaoFormal_Normalizado_Tipo Numérica Formalização 100,00% - 

1 DiasMaiorTramitacaoFormalizacao_Media_Geral Numérica Formalização 100,00% - 
30 DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral Numérica Formalização 100,00% - 
85 DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral Numérica Formalização 100,00% - 
86 DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Tipo Numérica Formalização 100,00% - 
18 Esfera Categórica Formalização 100,00% 2 
70 NumMaiorTramitacaoFormalizacao Categórica Formalização 100,00% 3 
73 csegadment Categórica Formalização 100,00% 10 

132 LocalMaiorTramitacaoFormalizacao Categórica Formalização 100,00% 16 
46 TipoDoc Categórica Formalização 100,00% 5 

68 NEXO_GrupoDistribuicao Categórica Formalização 100,00% 13 
63 RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados Numérica Formalização 100,00% - 
88 FlagRelator Categórica Formalização 100,00% 2 
61 NomeRelatorOriginal Categórica Formalização 100,00% 19 

113 Cargo Categórica Formalização 100,00% 8 
66 Processo_Principal Categórica Formalização 100,00% 2 

71 Processos_Conexos Categórica Formalização 100,00% 2 
42 Permanência Categórica Publicação 100,00% 2 
96 RPI_AtendeAtaNão_DeligenciaErroSim Categórica Julgamento 100,00% 2 

 
 

TABELA 7: EXEMPLO DE CONVERSÃO DE ATRIBUTO 
CATEGÓRICO EM NÚMERO BINÁRIO 

Categoria Número Binário 
2004 1 0 0 0 
2005 0 1 0 0 
2006 0 0 1 0 
2007 0 0 0 1 
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5 MODELAGEM 

 
A modelagem corresponde à quarta fase do CRISP-DM - Modeling. Nessa fase, 

selecionam-se as técnicas de modelagem, aplicam-se as tarefas escolhidas e ajustam-se seus 

parâmetros para os valores ótimos. Por esta razão, poderá ser necessária sua execução por 

diversas vezes, até a obtenção dos resultados mais adequados aos objetivos preestabelecidos 

[Witten & Frank, 2005]. E ainda, na maioria das vezes, ocorrem repetidos retornos à fase 

anterior para novas tarefas de pré-processamento dos dados, com vista à construção do 

modelo mais adequado à solução do problema [Chapman et. al, 2000]. 

 

Neste projeto, tendo em vista a pobreza dos dados, cujos atributos pouco diziam sobre as 

classes alvo, foram necessários diversos retornos à fase anterior - pré-processamento dos 

dados - para a construção de novos atributos. Os experimentos de melhor solução estatística, 

aqui apresentados, foram realizados com 30 atributos. A contrução de novos atributos foi 

relatada na Seção 4.3.4 – Construção de Atributos. 

 

A tarefa de mineração aplicada definirá os tipos de padrões que poderão ser descobertos. 

Na literatura, não há consenso sobre a classificação das tarefas de mineração, em geral os 

autores classificam muito mais pela área de atuação do que pelo formalismo necessário 

[Witten & Frank, 2005]. Dentre as classificações usuais, são citadas: Predição e Descoberta 

de conhecimento [Adriaans & Zantinge, 1996] Classificação, Estimação, Agrupamento, 

Predição, etc. Afinidade de grupos, Agrupamentos e Descrição [Linoff & Berry, 2004].  

 

Para Han & Kamber [Han & Kamber, 2006],  as tarefas de mineração podem ser 

geralmente classificadas em apenas duas categorias: Descritivas e Preditivas. As tarefas 

descritivas caracterizam as propriedades gerais existentes nos dados, enquanto que as tarefas 

preditivas tentam fazer predições baseadas em inferências a partir dos dados disponíveis. Os 

Agrupamentos (clustering), Sumarização e visualização, Análise de ouliers e Regras de 

associação são exemplos de tarefas descritivas [Fayyad et. al, 1996a]. Dentre as tarefas 

preditivas, as principais são a Classificação e Previsão.  
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• Previsão - a tarefa de previsão resume-se à estimação do valor futuro de alguma 

grandeza, baseando-se em dados do comportamento passado da mesma, por exemplo, 

determinar qual o movimento que o índice NASDAQ apresentará amanhã, se irá oscilar 

para cima ou para baixo em relação a hoje, quando o valor de uma dada ação na 

BOVESPA irá variar no próximo pregão, ou ainda qual será a população de uma certa 

cidade daqui a dez ou vinte anos, entre outras [Witten & Frank, 2005]. 

 

• Classificação – a tarefa de classificação tem como finalidade encontrar um modelo (ou 

função) que distingue os dados em classes ou conceitos, com o propósito de utilizar esse 

modelo para predizer a classe de um novo objeto, ainda não classificado [Han & 

Kamber, 2006].  Por exemplo, considerando a base em estudo -  para a classe alvo 

processo que sofreu RPI – o modelo de classificação será construído para identificar se, 

dado um novo processo ele sofrerá ou não RPI. Daí a razão para a escolha desta tarefa 

na modelagem para esse problema. 

 

Neste estudo, foi realizada a tarefa de classificação, pois o problema em investigação 

tem por objetivo classificar, através de decisões binárias, se um processo vai atrasar e ou 

sofrer retrabalho do tipo RPI. 

 

Uma vez definidas as tarefas que serão executadas para a construção do modelo, cabe 

então escolher as técnicas que deverão ser utilizadas, ou seja, aquelas mais aderentes para a 

obtenção dos resultados, em que o conhecimento implícito, potencialmente útil, é extraído dos 

dados [Witten & Frank, 2005]. Um ponto importante a ressaltar é que cada técnica 

tipicamente se adapta a alguns problemas melhor do que outras [Fayyad et. al, 1996b]. 

 

O processo de mineração de dados dispõe de inúmeras técnicas. São exemplos:  Redes 

neurais artificiais, Algoritmos genéticos, Árvores de decisão, Algoritmos de agrupamento 

(clustering) e Indução de regras [Fayyad et. al, 1996a].  

 

Para o problema em estudo, cujo escopo é a exploração de dados dos processos 

formalmente autuados em Tribunais de Contas, com o objetivo de explicitar o conhecimento 
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extraído para uso humano, em apoio ao processo de tomada de decisão,  várias técnicas de 

aprendizado de máquina, como redes neurais artificiais, árvores de decisão, máquinas de 

vetores suporte, regras de classificação, etc. são apropriadas. 

 

Foram escolhidas as técnicas de redes neurais do tipo MLP (Multilayer Perceptron) 

[Haykin, 2001] e extração de regras, como algoritmo a priori [Agrawal & Srikant, 1994]. 

Redes neurais artificiais e extração de regras de classificação são técnicas largamente usadas 

em diversos domínios de aplicação. Rede neural artificial é uma técnica utilizada para 

construir classificador baseado em inferência, enquanto que regra de classificação é uma 

técnica utilizada para descrever os dados. 

 

As redes neurais tipo perceptron multicamadas, chamadas Multi Layer Perceptron 

(MLP), treinadas com o algoritmo Backpropagation [Rumelhart & McClelland, 1986] 

[Bishop, 1996], são os modelos de rede mais freqüentementes utilizados para resolução de 

problemas não linearmente separáveis. 

 

Sua escolha, para a modelagem da solução, justifica-se pelos bons resultados obtidos por 

essas redes, em diversos problemas do mundo real, sendo amplamente utilizadas para 

tratamento de problemas de classificação. [PAKDD, 2007]. 

 

Dentre as características mais atrativas das MLPs, destaca-se a sua excelente capacidade 

de generalização, a simplicidade de operação e o fato de as mesmas produzirem uma resposta 

contínua que permite uma decisão baseada em limiar sobre uma grandeza escalar (o escore) 

para separar as duas classes [Adeodato et. al 2008b]. 

 

5.1 REDE NEURAL ARTIFICIAL 

 
 

Uma Rede Neural Artificial (RNA) é um modelo computacional formado por certo 

número de unidades de processamento interconectadas. Tais unidades são inspiradas nos 

neurônios biológicos do cérebro [Haykin, 2001].  
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Grande variedade de definições para redes neurais pode ser encontrada na literatura 

[Anderson, 1995] [Haykin, 2001], porém a maioria converge para três características que 

esses sistemas inteligentes devem possuir: o fato de serem construídos por unidades de 

processamento massiçamente e paralelamente distribuídas,  a capacidade de aprender através 

de exemplos e o poder de generalização, que se refere ao fato de a rede neural produzir saídas 

adequadas para entradas que não estavam presentes durante o treinamento [Haykin, 2001]. 

 

Elementos fundamentais de uma rede neural 

 

Os elementos fundamentais de uma rede neural artificial são: Unidades de 

processamento (neurônios), Conexões (pesos) e Topologia (arquitetura). 

 

• Unidade de processamento – os neurônios são responsáveis por receber um 

conjunto de entradas, computar uma função sobre elas e enviar uma saída.  

 

• Conexões (pesos) – definem como os neurônios de uma rede são conectados. Nos 

modelos de RNAs com peso as conexões possuem um valor de ponderação ou 

peso associado a elas, onde o conhecimento é armazenado. Já nas chamadas 

RNAs, sem peso o valor das conexões é constante e igual a um, e o conhecimento 

do sistema é armazenado no próprio neurônio.  

 

• Topologia – também chamada de arquitetura da rede, define como os neurônios 

estão distribuídos, possibilitando a classificação das redes pelo número de camadas 

e pelos arranjos de conexão.  

 

Quanto ao número de camadas, as RNAs podem ser classificadas como de uma 

camada - ADALINE [Widrow & Hoff, 1960] e PERCEPTRON [Rosenblant, 1958], ou 

múltiplas camadas - MLP [Beale & Jackson, 1994] [Haykin, 2001], [Rumelhart & 

McClelland, 1986].  

 

E, quanto aos arranjos de conexão, as RNAs são classificadas como feedforward, em 

que os sinais seguem uma mesma direção ou, recorrentes que possuem conexões ligando a 

saída da rede à sua entrada. 
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A Figura 11 apresenta a estrutura de uma rede neural multicamadas com uma única 

camada intermediária (camada escondida) e dois neurônios na camada de saída. 

 

 
Figura 11: Estrutura de uma rede neural  

 

 

Paradigmas de aprendizagem 

 

A aprendizagem - capacidade de aprender através de exemplos - em computação neural, 

é o processo pelo qual os parâmetros livres de uma rede neural são adaptados através de um 

processo de estimulação pelo ambiente, no qual a rede está operando [Haykin, 2001].  

 

No campo da computação neural, há três paradigmas de aprendizagem: Supervisionado, 

Não supervisionado e Por reforço. 

 

• Supervisionado – também chamado de aprendizagem com um professor [Haykin, 

2001] porque a entrada e a saída desejada da rede são fornecidas por um supervisor 

(professor externo). O objetivo desse aprendizado é ajustar os parâmetros da rede 

de forma a encontrar uma ligação entre os pares de entrada e saída [Hecht-Nielsen, 

1990]. O ajuste dos parâmetros é feito pela combinação do sinal de entrada com 

um sinal de erro, que é a diferença entre a saída desejada e a fornecida pela rede. A 

Figura 12 ilustra esta abordagem.  
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Figura 12: Aprendizado supervisionado (extraída de Haykin) 

 
 

• Por reforço – neste paradigma, o aprendizado de um mapeamento de entrada e 

saída é realizado da interação contínua com o ambiente, visando a minimizar um 

índice escalar de desempenho [Haykin, 2001]. Pode ser vista como um caso 

particular da aprendizagem supervisionada. A principal diferença, é que no 

aprendizado por reforço, o único feedback fornecido à rede é se a resposta está 

correta ou não. Aqui, não é fornecida à rede a resposta exata para o padrão de 

entrada e, sim um sinal de reforço [Kaelbling et. al, 1996]. A Figura 13 ilustra esta 

abordagem. 

 
Figura 13: Aprendizado por reforço (extraída de Haykin) 

 

 

• Não supervisionado – na aprendizagem não supervisionada ou auto-organizada, 

não há um professor externo ou crítico para avaliar o desempenho da rede em 

relação ao conjunto de treinamento, ou seja, os dados não são rotulados. A rede se 

adapta às regularidades estatísticas dos dados de entrada e desenvolve a habilidade 

de criar representações internas para codificar as características de entrada e, assim 

gerar novas classes automaticamente [Beale & Jackson, 1994].  
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Uma das regras básicas de aprendizagem geralmente utilizada no treinamento não 

supervisionado é a aprendizagem competitiva, em que os neurônios de saída da 

rede competem entre si para se tornarem ativos (disparar). Um único neurônio é 

ativo em cada interação. É essa característica que torna a aprendizagem 

competitiva muito adequada para descobrir características estatisticamente 

salientes que podem ser utilizadas para classificar um conjunto de padrões de 

entrada [Haykin, 2001].   

 

Poder de generalização 

 

Diz-se que o poder de generalização é a capacidade de uma RNA fazer predição correta 

em dados que não conhecia, ou seja, dados que não foram usados no treinamento. Em massa 

de dados com poucos exemplos pode ocorrer uma super especialização da rede nos dados 

treinados. Em outras palavras, a rede memoriza os padrões de treinamento, o que pode levar o 

classificador a perder a capacidade de generalizar. Esse fenômeno é conhecido como 

overfitting.  

 

Algumas formas freqüetemente utilizadas para eliminar overfitting são: a adição de 

ruído,  regularização, cross-validation. A adição de ruído consiste na inserção de ruído aditivo 

aos padrões de entrada do conjunto de treinamento para dificultar a tarefa de aprendizagem da 

rede [Bishop, 1996]. A regularização baseia-se no controle dos valores dos pesos das 

conexões da rede para obtenção de uma boa generalização. A estratégia é acrescentar uma 

penalidade à função de erro de modo a reduzir os pesos das conexões, em particular, as mais 

expressivas, visto que estas prejudicam o processo de generalização [Tikhonov & Arsenin, 

1977]. 

 

5.2 REDES MULTI LAYER PERCEPTRON  

 

As redes neurais do tipo Multi Layer Perceptron (MLP), certamente, são as mais 

populares [Rumelhart & McClelland, 1986] [Beale & Jackson, 1994] [Haykin, 2001].  Essas 

redes são construídas por um número de unidades de processamento (neurônios artificiais) 

conectados, cujas funcionalidades se assemelham às do cérebro humano. 
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Tipicamente são formadas por uma camada de entrada, “n” camadas intermediárias e 

uma camada de saída. Em que todos os neurônios de uma camada são completamente 

conectados aos da camada precedente. Por exemplo, sua estrutura de uma RNA poderá ser a 

seguinte: 

 

• Unidade de processamento  

estado de ativação: 1(+1)=ativo, 0(-1)=inativo 

função de ativação: sigmoidal, arco tangente, gaussiana e outras funções contínuas, 

etc. 

modelo de neurônio: MCP (MeCulloch e Walter Pitts) 

 

• Arquitetura  

multicamadas 

conexões do tipo feedforward com processamento forward para o cálculo da saída e 

backward para o ajuste dos pesos. 

completamente conectada entre camadas 

 

• Estratégia de aprendizagem 

paradigma supervisionado 

algoritmo de aprendizagem error backpropagation 

 

Geralmente as redes do tipo MLP são treinadas com o algoritmo de retro-propagação 

do erro (error backpropagation algorithm) [Rumelhart & McClelland, 1986] e seus variantes 

[Møller, 1993]. Esse algoritmo é baseado na regra delta proposta por Widrow & Hoff 

[Widrow & Hoff, 1960]. Razão pela qual é amplamente conhecido como regra delta 

generalizada. 

 

A retro-propagação é construída por computações em duas direções distintas, ao longo 

da estrutura da rede neural: forward e backward. Na passagem forward, as saídas para um 

padrão específico de entradas são calculadas e o erro das unidades de saída é determinado 

[Beale & Jackson, 1994]. Na passagem backward, os valores das unidades de saída são 

usados para realizar modificações nos valores dos pesos de forma proporcional ao erro 

estimado. 
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Para cada exemplo são realizadas as duas passagens: forward e backward. É 

exatamente a combinação destas duas passagens que constitui um ciclo de treinamento. 

Normalmente são necessários muitos ciclos para treinar uma MLP. Usualmente o treinamento 

é interrompido, quando alcançado um erro suficientemente baixo ou um número máximo de 

ciclos, por exemplo, através do cross-validation ou quando é detectada substancial redução no 

poder de generalização. 

 

As duas redes neurais apresentadas neste trabalho são MLP treinadas com o algoritmo 

backpropagation.  Para o treinamento foi usado o software da plataforma de desenvolvimento 

de soluções da Neurotech (Neural Scorer Development Platform -  www.neurotech.com.br).  

 

As RNAs foram criadas para apoiar a decisão gerencial, no início da fase de instrução, 

com vista à celeridade processual, a partir de duas diferentes predições sobre um mesmo 

processo: 

 

• Predição 1 - Classe alvo Permanência, em que o objetivo é avaliar o risco de um 

processo atrasar, a rede neural indicará se o processo terá permanência “BOA’ ou 

“RUIM”. Sendo permanência “BOA”, para os processos que não atrasam e, 

“RUIM”, para os processos que atrasam. 

 

• Predição 2 - Classe alvo Sofreu RPI, em que o objetivo é avaliar o risco de um 

processo sofrer retrabalho, a rede neural indicará se o processo, já na fase de 

julgamento, retornará para diligência ou análise de defesa, tarefas que são 

executadas pelos responsáveis pela fase de instrução.  

 

Nos dois problemas abordados, a base de dados para a construção das redes neurais é a 

mesma, trocando-se apenas o atributo da classe alvo. A visão foi construída com os dados a 

priori à fase de instrução e está composta de 30 atributos e 16.759 registros (exemplos).  

 

Uma vez criados os modelos, o desempenho dos mesmos necessita ser avaliado. É 

predominante na literatura a afirmação de que avaliar o desempenho de um modelo com o 

mesmo conjunto de dados utilizados na sua construção não fornece uma boa estimativa de 

como será o seu desempenho em dados nunca vistos antes, pois esta será sempre otimista 
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[Blum at. al. 1999]. E, obter dados novos, para avaliar o desempenho do modelo criado pode 

ser inviável. Uma forma de eliminar este problema é não utilizar todos os dados disponíveis 

na construção do modelo [Kohavi, 1995].  

 

Neste contexto, as bases foram divididas em três conjuntos: treinamento (TRN), com 

50% dos dados; validação (VAL) - que foi utilizado para avaliar o desempenho dos modelos 

durante o treinamento; e teste (TST) - utilizado para avaliar o desempenho dos modelos 

construídos, cada um com 25% dos dados [Blum et. al. 1999]. No conjunto de treinamento, os 

registros da classe alvo de menor ocorrência foram replicados com o objetivo de igualar a 

quantidade de exemplos para treinamento das redes. O balanceamento entre as classes foi 

feito para equilibrar o aprendizado das redes neurais. 

 

Ao final de diversos experimentos, as redes que apresentaram melhores resultados 

médio foram construídas com os parâmetros de treinamento e parada, configurando a seguinte 

topologia (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As redes neurais criadas são sistemas de decisão binária que apresentam como resposta 

um escalar, o qual é utilizado para calcular a classe a que pertence cada processo. Em outras 

palavras, para cada novo exemplo (processo), as saídas da RNA atribui um escore. O escore 

final é obtido com a aplicação da fórmula: y=(n1-n2)*0,5 + 0,5, onde n1 é o valor contínuo do 

TABELA 9: PARÂMETROS DE TREINAMENTO DAS 
REDES NEURAIS APRESENTADAS 

Arquitetura 

Qt. neurônios na camada de entrada 85 

Qt. neurônios na camada escondida 03 

Qt. neurônios na camada de saída 02 

Taxa de aprendizado 0,001 

Momentum 0,01 

Parâmetros de Parada  

MSE min 0,0001 

Iterações max 100.000 
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neurônio da saída 1 e,  n2 é a valor contínuo do neurônio da saída 2, ambas entre os valores 0 

e 1.  A definição da classe a que pertence o processo é o resultado da aplicação de um limiar 

sobre o escore. 

 

A primeira rede neural indicará se o processo terá permanência ruim, o que possibilitará 

uma intervenção imediata dos gerentes responsáveis para evitar atrasos na instrução do 

processo. 

 

A resposta da segunda rede indicará se o mesmo processo sofrerá ou não retrabalho, 

quando chegar na fase seguinte à instrução, fase de julgamento. Sabendo-se que maioria das 

causas que provocam retrabalho são motivadas nas tarefas da fase de instrução. Esta resposta 

da rede apoiará o processo decisório, no sentido de possibilitar a instrução processual de 

forma a prevenir possíveis retrabalhos. 

 

Tais sistemas poderiam ser utilizados como uma segunda opinião ou mesmo uma 

opinião complementar aos demais parâmetros que norteiam a decisão gerencial. Na primeira 

predição, sobre a ordem de priorização dos processos para a instrução; e, na segunda, sobre a 

qualidade da instrução, propriamente dita, com vistas a evitar retornos de processo do tipo 

RPI. 

 

A seguir será discutida, separadamente, a modelagem das redes neurais para as classes 

alvo Permanência e Sofreu RPI. 

 

5.2.1 CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

 
Para esta classe alvo, a rede neural treinada avalia o risco de um processo atrasar. Aos 

valores de escore mais altos são associados os processos com risco de atraso, ou seja, 

permanência “RUIM” e aos valores mais baixos aqueles com menor risco de atraso. 

 

O histograma da Figura 14 mostra como a rede neural treinada pontuou os processos do 

conjunto de teste. Os processos com permanência “RUIM” aparecem mais concentradamente à 

direita do histograma (barras verdes), enquanto que os com permanência “BOA”, à esquerda 

(barras vermelhas). Cada barra vermelha ou verde representa um grupo de processo. 
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Figura 14: Histograma dos escores da rede neural para a classe alvo Permanência 

 

 

Partindo da visualização oferecida pelo histograma, anterior, observa-se que os 

processos que atrasam receberam, em sua maioria, as pontuações mais elevadas, apesar de 

existirem alguns processos que não atrasam com escores equivalentes ou até maiores aqueles 

que atrasam. Isso ocorre porque, como o problema não é determinístico, existe sempre uma 

área de interseção entre as classes.  

 

A determinação do limiar que separa as duas classes - processo que atrasa e processo 

que não atrasa - é definida por um ponto de corte sobre o valor do escore, também chamado 

ponto de decisão. No Capítulo 7 - Interpretação dos Resultados, este tema será discutido.  

 

O histograma da Figura 15 apresenta a importância média de cada variável para o 

sistema de decisão, a qual foi calculada pela soma dos pesos conectados entre os neurônios de 

entrada e os da camada escondida. Deste modo, uma variável de entrada é mais importante do 

que outra se a soma dos seus pesos for maior. Neste cálculo, apenas os pesos entre a camada 

de entrada e escondida são considerados [Gately, 1995]. Observa-se que as variáveis que 

guardam informações, referentes à contagem de tempo são as mais importantes para esta rede, 

segundo a metodologia adotada. 

 

BOA

Faixa de escore

RUIM

P
ro

ce
ss

os

BOA

Faixa de escore

RUIM

P
ro

ce
ss

os

BOA

Faixa de escore

RUIM

P
ro

ce
ss

os

Faixa de escore

RUIM

P
ro

ce
ss

os



 69 

IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS
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Figura 15: Importância média das variáveis na determinação da classe para a base de classe alvo Permanência 

 
 

5.2.2 CLASSE ALVO RPI 

 

Neste cenário, onde o objetivo é avaliar o risco de um processo que já se encontra na 

fase de julgamento retornar para execução de alguma atividade no segmento administrativo 

que foi responsável pela sua instrução, a RNA é utilizada para predizer se um processo irá 

sofrer ou não retrabalho.  

 

O histograma da Figura 16 mostra como a rede neural treinada pontuou os processos do 

conjunto de teste. Os processos que sofreram retrabalho aparecem mais concentradamente à 

direita do histograma (barras verdes), enquanto que aqueles que não sofreram, à esquerda 

(barras vermelhas). Esse histograma mostra que os processos que sofrem retrabalho 

receberam, na sua maioria, as maiores pontuações de escore, apesar de existirem processos 

que não sofrem retrabalho com pontuações equivalentes ou até maiores àqueles com 

retrabalho. Cada barra vermelha ou verde representa um grupo de processo. 

 

Evento similar é observado do lado esquerdo do histograma, em que processo que 

sofrem retrabalho se posicionam lado a lado àqueles que não retornam. Isso ocorre porque tais 
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processo receberam escores equivalentes aos processos sem retrabalho. A separação dos dois 

conjuntos - processos que sofreram retrabalho daqueles que não sofreram - é definida por um 

ponto de corte sobre o escore, que será discutido apropriadamente no capítulo seguinte, 

conforme dito anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Histograma dos escores de uma rede neural para a classe alvo Sofreu RPI 

 

 

Pelo histograma é possível observar que o desempenho desta rede é inferior ao da que 

avalia o risco de um processo atrasar, em que a separação visual entre os dois conjuntos é bem 

mais acentuada.  

 

Razão para essa diferença de desempenho das redes neurais pode ser explicada pela 

natureza da informação contida nos dados referentes às classes alvo em análise. 

 

Para ambas a RNAs, os dados foram coletados na fase de Formalização e, 

diferentemente das informações que impactam o tempo gasto em um processo, as quais 

permeiam todas as suas fases (RNA classe alvo Permanência), a maior concentração de 

informação referente ao evento RPI é gerada na fase seguinte, Instrução. Em outras palavras, 

os dados são pobres em informações referentes ao evento RPI.  
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O histograma da Figura 17 apresenta a importância de cada variável para o sistema de 

decisão, a qual foi calculada pela soma dos pesos conectados entre os neurônios de entrada e 

os da camada escondida, conforme explicado anteriormente. 

 

IMPORTÂNCIA DAS VARIÁVEIS
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Figura 17: Importância média das variáveis na determinação da classe para a base de classe alvo Sofreu RPI 

 

 

Os dois modelos apresentados foram construídos com a mesma base de dados, 

alterando apenas as classes alvo. Analisando a importância das variáveis, para cada um dos 

modelos criados, observa-se que, para a RNA que tem como objetivo classificar os processos 

que atrasam (Figura 15) as variáveis de maior importância são relacionadas à medição do 

tempo de duração do processo; enquanto que, para a rede neural que classifica processos com 

risco de retrabalho, as variáveis de maior importância para a separação das classes (Figura 17) 

estão relacionadas aos agentes envolvidos e à natureza dos processos.   

 

Como exemplo, cita-se a variável DuracaoFaseFormalizacao, que é a mais importante 

para a rede neural de classe alvo Permanência e a menos importante para a RNA de classe 

alvo Sofreu RPI. E ainda, as variáveis FlagRelator e DescricaoTipo, cujos valores são o cargo 

do relator e o tipo do processo que, para essa rede, são as duas mais importantes e, para a rede 

que mede atraso estão apenas na quinta e sétima colocação entre as variáveis mais 

importantes. 
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5.3 REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A indução de regras é uma das técnicas que podem ser empregadas para identificar 

relações ou padrões que permitem uma melhor compreensão sobre as dependências existentes 

entre as variáveis de uma massa de dados.  

 

As regras de classificação identificam, entre um conjunto predefinido de classes, aquela 

à qual pertence um elemento, a partir de seus atributos. Podem servir, por exemplo, para 

identificar comportamentos potencialmente fraudulentos de utilizadores de um cartão de 

crédito, ou para decidir se vale a pena investir em onerosos e demorados testes laboratoriais 

para a avaliação dos efeitos cancerígenos de uma droga. 

 

A literatura descreve várias técnicas para descobrir regras, porém o algoritmo Apriori 

desenvolvido por Agrawal & Srikant [Agrawal & Srikant, 1994] é o mais comumente 

utilizado como ferramenta de mineração de dados, devido à sua simplicidade original e 

versatilidade em bases volumosas. Destaca-se por ser o primeiro a reduzir, eficientemente, o 

espaço de busca a ser avaliado na identificação dos conjuntos freqüentes. Para tal, considera 

as seguintes propriedades para evitar que todos os 2ⁿ subconjuntos sejam avaliados: 

 

• Todo subconjunto de um conjunto freqüente é freqüente. 

(Se {A,B,C} é freqüente, então {A,B} é freqüente)  

 

• Todo conjunto que contém um subconjunto não freqüente também não é freqüente. 

(Se{A,B} não é freqüente, então {A,B,C} não é freqüente. 

 

Inicialmente, o Apriori faz diversas passagens sobre a base de dados para selecionar 

todos os conjuntos de itens freqüentes, sendo que, em cada um desses passos, primeiro gera 

um conjunto de itens candidatos e então percorre a base de dados para determinar se os 

candidatos satisfazem um suporte mínimo e uma confiança mínima que são utilizados para a 

parametrização.  

 

Medidas como suporte, confiança e lift são utilizadas para aferir a relevância das regras. 

O suporte representa a porcentagem de casos da base de dados para os quais a condição da 
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regra se aplica. A confiança é o percentual de representantes da classe dentro da seleção. O lift 

mede a concentração da classe alvo na regra, em relação à da mesma base.  

 

Mais detalhadamente, no primeiro passo ele calcula o suporte de todos os conjuntos de 

tamanho 1 e, em seguida, elimina aqueles que não possuem o suporte mínimo. No passo dois 

são, formados todos os possíveis conjuntos do tamanho 2, a partir daqueles de tamanho 1 

resultantes do passo anterior. Depois, elimina os novos conjuntos que não possuem o suporte 

mínimo. Daí segue repetindo o procedimento anterior até que, no k-ésimo passo, nenhum 

novo conjunto de tamanho k, obtido a partir dos conjuntos de tamanho k-1, tenha suporte 

maior ou igual ao suporte mínimo. 

 

Cada regra possui uma condição ou premissa, que determina o universo de exemplos da 

massa de dados sobre os quais se aplica. 

 

Uma regra de classificação é uma declaração da forma X → Y, onde X e Y são os 

antecedentes <condição> e conseqüentes <classe> da regra, respectivamente, que melhor 

separam os indivíduos de uma classe. Quando a <condição> se verifica, o indivíduo pertence 

à classe <classe> com alguma probabilidade. No nosso caso, processos que apresentam o 

risco de atrasar e/ou sofrer retrabalho. 

 

Neste estudo, por exemplo, para a classe alvo Permanência, o lift mede a relação entre o 

número de processos com permanência “RUIM” associados à regra e a média de processos 

com permanência “RUIM” existentes na base de dados.  

 

Mais precisamente, para este trabalho as medidas de Suporte, Confiança e lift foram 

calculadas, utilizando-se as seguintes formulações: 

 

• Suporte = (E/U)*100, onde “E” é o números de padrões bons e maus, para os 

quais a regra se aplica, e “U” o número total de padrões da massa. 

 

• Confiança (Ф) = (R/E)*100, onde “R” é o número de padrões ruins para os quais a 

regra se aplica. 

 



 74 

• Lift = (Ф/M), onde “M” é o percentual (entre 0 e 100) de padrões ruins 

considerando o número total de padrões. Neste trabalho, o lift será apresentado em 

valores percentuais; ou seja, (Ф/M)*100. 

 

Uma visualização gráfica para as medidas de suporte, confiança e lift é apresentada na 

Figura 18.  

 

  

Onde: 

U = total de processo da base; 

E = processos selecionados pela condição da regra; 

R = processos da classe alvo selecionados pela regra; 

R’ = processos da classe alvo não selecionados pela 

regra. 

Figura 18: Visualização gráfica para as medidas de suporte, confiança e lift 

 

 

Para a geração das regras de classificação foi utilizada a plataforma de desenvolvimento 

de soluções da Neurotech (www.neurotech.com.br). O algoritmo empregado foi o A Priori 

[Han & Kamber, 2006] [Hand et al., 2001]. Em seguida, as regras foram filtradas para manter 

na base apenas as que apresentavam a variável-alvo com conseqüente. 

 

Foram geradas regras com condições de uma e duas variáveis para as classes alvo 

Permanência e Sofreu RPI. No Capítulo 6 - Interpretação dos Resultados é apresentada a 

análise das regras obtidas para ambas as classes alvo. 
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6 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo tem por finalidade avaliar os modelos com a visão do negócio,  

certificando-se de que não existem falhas ou contradições com relação aos problemas em 

estudo.  

 

Para técnicas que produzem saídas contínuas, a decisão binária é tomada a partir de um 

limiar, abaixo do qual a decisão é feita para uma classe ou outra. Porém, a decisão deste 

limiar é influenciada de acordo com o objetivo do problema, levando-se em consideração, 

geralmente, que os custos dos erros são diferentes para cada classe [Adeodato et. al. 2008a]. 

 

Os modelos criados foram avaliados através de métricas de desempenho não 

paramétricas, que são independentes destes limiares: curvas ROC (Receiver Operating 

Characteristic Curve) [Fawcett, 2004], KS2 (Kolmogorov-Smirnov Curve) [West, 2000] 

[Conover, 1999], Curva de Lorenz [Hoffman, 1998] e Matriz de Confusão [Kantardzic, 2003].  

 

Matriz de Confusão 
 

Uma das formas mais simples e completas, de apreciar os resultados de um 

classificador, é através da designada matriz de confusão [Kantardzic, 2003]. Essa 

representação é adequada, quando se considera um número baixo ou moderado de classes. 

Que é o caso deste estudo de classificação binária. 

 

Uma matriz de confusão é uma tabela de dupla entrada na qual as colunas representam 

as classes previstas pelo classificador e as linhas as classes reais. Os erros e acertos do 

classificador são representados conforme mostra a Tabela 10. 

 

TABELA 10: MATRIZ DE CONFUSÃO 

PREVISTO 

  Positivo Negativo 

Positivo TP FN 
REAL 

Negativo FP TN 
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Onde: 

• TP (true positive) é o número de classificações corretas, para os casos realmente 

positivos; 

• FP (false positive) é o número de classificações incorretas para os casos realmente 

negativos, classificados como positivos; 

• FN (false negative) é o número de classificações incorretas para os casos realmente 

positivos, classificados como negativos; 

• TN (true negative) é o número de classificações corretas para os casos realmente 

negativos. 

 

Neste trabalho, em que são avaliados dois problemas diferentes, temos a seguinte notação 

para os casos positivos e negativos: 

 

• Para o problema da morosidade processual -  classe alvo Permanência - os casos 

positivos são aqueles em que o processo apresenta permanência “BOA”, ou seja, os 

processos que não atrasam e, os casos negativos, são aqueles de permanência 

“RUIM”, processos que atrasam. 

 

• Para o problema do retrabalho - classe alvo Sofreu RPI -  os casos positivos são os 

processos que sofreram retrabalho do tipo RPI, rótulo “SIM” e os casos negativos que 

não sofreram retrabalho, rótulo “NÃO”. 

 

Sobre os valores das matrizes de confusão são calculadas duas medidas de erro, 

conhecidas como “Erro tipo I” e “Erro tipo II” com a finalidade de avaliar o custo de cada 

erro cometido pelos classificadores. 

  

Outras duas medidas, mais comumente utilizadas na Medicina, para análise de 

desempenho de um sistema diagnóstico, são a sensibilidade e a especificidade. Porém essas 

medidas, são equivalentes às medidas de erro apresentadas, conforme mostram as fórmulas 

abaixo: 
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Erro I = FP/(FP+TN) 

Especificidade = TN/(FP+TN) 

Especificidade = 1 – Erro I 

Erro II = FN/(FN+TP) 

Sensibilidade = TP/(FN+TP) 

Sensibilidade = 1 – Erro II 

 

 
A avaliação dos modelos foi realizada em termos dos erros de classificação, erros tipo I 

e tipo II, atribuindo custo associado para cada tipo de erro nos dois classificadores. Uma 

ponderação dos custos dos erros tipo I e tipo II foi calculada para servir como medida de 

desempenho do modelo. O erro ponderado pelos custos associados é dado por: 

 

)(

)*()*(

custoIIcustoI

erroIIcustoIIerroIcustoI
Ep

+

+
=  

 

O significado de cada tipo de erro para as RNAs deste estudo é apresentado a seguir e, 

os impactos de cada tipo de erro para os problemas, em estudo, serão discutidos mais adiante. 

  

• Para a RNA da classe alvo Permanência, cujo objetivo é identificar os processos 

com permanência “RUIM”, o erro tipo I é o percentual de processos que não 

atrasam, classificados como que atrasam; enquanto que o erro tipo II é classificar 

um processo que atrasa como se não atrasasse.  

 

• Para a RNA da classe alvo Sofreu RPI, cujo objetivo é identificar os processos que 

sofrem retrabalho, o erro tipo II é o percentual de processo que não sofrem RPI, 

classificados como que retornam; enquanto que o erro tipo I é classificar um 

processo que sofre RPI como que não retornasse.  

 

Curvas ROC  
 

A curva ROC (Receive Operator Characteristic Curve) é uma ferramenta poderosa para 

avaliação de modelos [Fawcett, 2004], indica o tradeoff  entre os erros tipo I e II ou, em 

outras palavras, a relação entre os verdadeiros positivos (TP) com os falsos positivos (FP) 

através da variação de um limiar ou ponto de corte [Spackman, 1989]. 
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A análise é feita por meio de um método gráfico simples e robusto, que permite estudar 

a variação dos erros dos tipos I e II do modelo, para diferentes valores de ponto de corte 

[Fawcett, 2004]. Pode então ser usada pelo especialista no domínio para auxiliá-lo na 

determinação do melhor limiar de decisão. 

 

Numa curva ROC, o eixo das ordenadas (y) representa os verdadeiros positivos (TP) e o 

eixo das abscissas (x) representa os falsos positivos (FP). A fórmula de cálculos das taxas de 

VP e FP é mostrada a seguir:  

 

A escolha do limiar, ou ponto de corte de uma ferramenta de apoio à decisão, recai sobre 

a escolha entre aumentar a sensibilidade à custa de redução da especificidade ou vice-versa. 

Neste estudo, a sensibilidade mede a proporção de processos que atrasam e ou sofrem 

retrabalho que são classificados corretamente pelas respectivas redes neurais. Indicando quão 

bom é o modelo em identificar os processos alvo; E, a especificidade mede a proporção de 

processos que não atrasam nem sofrem retrabalho classificados corretamente pelas RNAs. 

Indicando quão bom é o modelo em identificar os processos das classes não alvo. 

Deve-se avaliar, cuidadosamente, a importância relativa da sensibilidade e 

especificidade de um teste (modelo) para estabelecer o ponto de corte mais adequado. A 

estratégia, em geral, é a seguinte: 

a) Se a principal preocupação é evitar resultado falso-positivo, então o ponto de corte 

deve objetivar o máximo de especificidade. 

b) Se a preocupação maior é evitar resultado falso-negativo, então o ponto de corte deve 

objetivar o máximo de sensibilidade.  

A área abaixo da curva ROC ou Area Under Curve (AUC) está associada ao poder 

discriminante de um classificador e pode ser determinada através de métodos de integração 

numérica [Fawcett, 2006]. É uma medida normalmente usada para comparar diferentes curvas 
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ROC, entre si, porque condensa os resultados de uma curva ROC em um único valor escalar. 

Por esta razão, é umA boa métrica para comparar dois ou mais classificadores. O melhor 

classificador é aquele que tem a maior AUC.  

 

Considerando que o objetivo deste estudo é investigar a aplicação de técnicas de 

mineração de dados, as curvas ROC apresentadas, para avaliação do desempenho os 

classificadores é a média entre as curvas ROC dos 10 experimentos realizados, calculada pelo 

método da média dos limiares [Fawcett, 2004]. 

 

KS2 - Kolmogorov-Smirnov Curve 
 

Um indicador no domínio contínuo do escore é o teste Kolmogorov-Smirnov, conhecido 

por KS ou KS2, para o caso de comparar dados provenientes de duas distribuições     

[Conover, 1999]. Em sistemas decisórios em geral, ele serve para medir a separabilidade entre 

duas distribuições a partir da função de distribuição acumulada de cada uma [Adeodato et. al 

2008b].  O teste é baseado na maior diferença absoluta entre a freqüência acumulada das duas 

classes. Quanto maior o valor de KS, melhor é a separabilidade dos conjuntos conseguida 

pelo classificador, ou seja, quanto maior o KS melhor será o desempenho do modelo. 

 

Neste estudo, o KS indica a distância entre as funções de distribuição acumulada do 

conjunto de processos que atrasam e não atrasam, para classe alvo Permanência; e, do 

conjunto de processos que sofrem ou não retrabalho, para a classe alvo Sofreu RPI.  

  

Curva de Lorenz 
 

A curva de Lorenz é mais um indicador de desempenho ao longo do domínio do escore. 

É uma medida de desigualdade mais comumente utilizada no campo da Economia para 

calcular a desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser usada para qualquer 

distribuição.  A partir do qual é calculado o índice de GINI.  [Hoffman, 1998].  

 

O gráfico da curva de Lorenz indica, no eixo vertical, a renda acumulada e, no 

horizontal a população acumulada. Quando a população cresce na mesma proporção que a 

renda, o gráfico se aproxima de uma reta, o que representa igualdade na distribuição de renda; 

em oposição, quanto mais curvo o gráfico, maior a desigualdade na distribuição de renda.  
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O índice de GINI é o indicador numérico contínuo que mede a desigualdade na 

distribuição de renda. O valor 0 (zero) representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a 

mesma renda e o valor 1 (um) está no extremo oposto, isto é, uma única pessoa detém toda a 

riqueza.  

 

A curva de Lorenz pode ser utilizada na avaliação de um classificador, medindo o grau 

da concentração dos seus acertos. O valor zero indica uma perfeita igualdade da distribuição 

de acertos, enquanto que o valor unitário indica a concentração máxima de acertos.  

 

 Neste estudo, em vez de renda, o eixo vertical do gráfico indica a proporção 

acumulada de processos que atrasam ou sofrem retrabalho, enquanto que o eixo da horizontal 

continua representando a população, ou melhor, o total de registros da massa de dados 

(conjunto de teste). 

 

O bom desempenho do classificador é o equivalente à maior desigualdade na 

distribuição de renda, uma vez que, em ambos os casos, há uma concentração da característica 

observada (renda ou processo que atrasam/sofrem retrabalho) em uma parcela menor da 

população. Espera-se que, entre aqueles processos identificados pelas redes neurais com 

permanência “RUIM” ou que sofreram retrabalho, estejam concentrados os processos que 

atrasaram e sofrem RPI de fato. Conseqüentemente, quanto maior for a curvatura do gráfico, 

ou quanto maior for o índice de GINI, melhor será o classificador.  
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6.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 
 

A avaliação de desempenho das redes neurais foi realizada sobre os conjuntos de teste, 

estatisticamente independente dos dados da modelagem, ou seja, dados que a rede não 

conhece. Como o escore representa um mapeamento do espaço de decisão multidimensional 

em um escalar, a decisão pode ser tomada pela definição de um ponto de corte ou limiar sobre 

o domínio. Isso significa que se dispõe de indicadores de desempenho pontuais ou ao longo 

do domínio dos escores.  

 

As redes neurais associam a cada exemplo por elas analisados um escore, conforme 

discutido no Capítulo 5 – Modelagem, que varia de 0 a 1. O ponto de corte da rede neural é o 

valor dentro desse intervalo que irá separar os dois conjuntos, sabendo-se que estamos 

tratando de decisão binária. O KS2 calculado por ponto de corte, indica qual o valor de escore 

que dá a rede neural seu melhor desempenho. Porém, esse melhor desempenho pode ser 

questionado quando é feita uma análise dos valores dos erros tipo I e II, uma vez que seus 

pesos são diferentes dependendo do domínio de aplicação e do problema em estudo. 

 

Diante do exposto, o melhor ponto de decisão para cada uma das redes neurais 

apresentadas neste estudo deve ser aquele de maior KS2, com um erro aceitável definido com 

apoio do especialista no domínio. No caso, erro tipo II, para a RNA de classe alvo 

Permanência, e erro tipo I, para a RNA de classe alvo Sofreu RPI.  

 

Discute-se a seguir, nas Seções 6.1.1 – RNA da Classe da Permanência e 6.1.2 – RNA 

da Classe alvo Sofreu RPI,  as avaliações de desempenho para cada uma das redes neurais 

construídas. O desempenho avaliado é a média de 10 experimentos com arquitetura de melhor 

desempenho, conforme Tabela 9, apresentada na Seção 5.2 - Redes Multi-Layer Perceptron. 

Desta forma, as curvas, adiante apresentadas, são as curvas médias dos experimentos para 

ambas as classes alvo. 
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6.1.1 RNA DA CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 
 

A seguir, é apresentada a análise dos resultados para a rede neural de classe alvo 

Permanência. O desempenho avaliado é a média de 10 experimentos com os mesmos 

parâmetros de treinamento, resultados são mostrados na Tabela 11. Para esta rede neural os 

rótulos são: “BOA” para processo que não atrasam e “RUIM” para processo que atrasam. 

Sabendo-se que o objetivo é identificar o risco de um processo atrasar. 

 

TABELA 11: RESULTADOS DOS TREINAMENTOS 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Resultados do Treinamento 

Conjunto VAL Conjunto TST Experimentos 

KS2 KS2 

1 0,347 0,370 
2 0,337 0,358 
3 0,343 0,371 
4 0,344 0,365 
5 0,359 0,389 
6 0,352 0,369 
7 0,354 0,362 
8 0,351 0,369 
9 0,352 0,367 
10 0,352 0,360 

Média 0,3491 0,368 

Desvio Padrão 0,0064 0,009 

Coeficiente de 
variação 0,0182 0,023 

 

 

6.1.1.1 ERROS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A avaliação do modelo foi realizada em termos de erro de classificação tipo I e tipo II, 

atribuindo custo associado a cada tipo de erro I e II, ao invés de considerar somente a taxa de 

erro geral. O erro ponderado é calculado para servir como medida de desempenho do modelo.  

 

O Erro tipo I é o erro de classificar os processos com bom tempo de permanência 

(classe boa), como processos de permanência demorada – false nagative (FN). Enquanto que 
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o Erro tipo II é o erro de classificar os processos com permanência longa como se não 

demorassem – false positive (FP). Assim temos: 

 

• Erro tipo I = (RUIM dado que é BOA)/BOA 

• Erro tipo II = (BOA dado que é RUIM)/RUIM 

• Erro geral = (RUIM dado que é BOA) + (BOA dado que é RUIM) / (RUIM+BOM) 

 

Para o problema em estudo, observa-se que os custos associados aos erros tipos I e II 

são diferentes. As conseqüências de classificar um processo que realmente atrasa, como se 

não atrasasse (erro tipo II), são maiores que classificar um processo que não atrasa, como se 

fosse atrasar (erro tipo I), uma vez que com o erro tipo II agrava ainda mais a situação do 

processo, pois ela deixará de ser tratada como um processo com risco de atraso por parte dos 

gerentes responsáveis pela sua instrução e julgamento, aumentando ainda mais o seu tempo de 

permanência.  

 

Atribui-se peso 01 (um) para o custo do erro tipo I e peso 02 (dois) para o custo do erro 

tipo II, pois segundo o especialista humano, apesar do erro de classificar um processo com 

permanência “RUIM”, como se fosse boa ser mais grave, o erro tipo I também impacta o 

processo de tomada de decisão, quanto ao gerenciamento do estoque de processos, uma vez 

que poderá levar o gerente a priorizar processos que não atrasariam, o que significa 

desperdiçar tempo e recursos em detrimento àqueles processos que realmente atrasam, ou 

seja, aqueles em que a rede neural acertou.  

 

As Tabelas 12, 13 e 14 mostram as matrizes de confusão e erros ponderados, obtidos 

para os pontos de decisão com os limiares: 0,8, 0,7 e 0,6, em que se observa que o erro 

ponderado atinge o valor mínimo no ponto de corte 0,7 passando a subir para os valores 0,8 e 

0,6. 

 

TABELA 12: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,8 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Classificado 
como 

  BOA RUIM 
TOTAL Erro  

BOA 814 2118 2932 Erro I 0,722 
RUIM 58 1200 1258 Erro II 0,046 

TOTAL 872 3318 4190 Erro geral 0,519 
Erro Ponderado 0,27153 
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TABELA 13: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,7 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Classificado 
como 

  BOA RUIM 
TOTAL Erro  

BOA 1125 1807 2932 Erro I 0,616 
RUIM 112 1146 1258 Erro II 0,089 

TOTAL 1237 2953 4190 Erro geral 0,458 

Erro Ponderado 0,26479 
 
 

TABELA 14: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,6 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Classificado 
como 

  BOA RUIM 
TOTAL Erro  

BOA 1518 1414 2932 Erro I 0,482 
RUIM 221 1037 1258 Erro II 0,176 

TOTAL 1739 2451 4190 Erro geral 0,390 

Erro Ponderado 0,27787 
 

 

A Tabela 15 mostra os erros ponderados para os limiares de 0,4 a 0,8 em que é possível 

observar que o limiar 0,7 apresenta o menor erro ponderado e passa a subir, quando este 

limiar é modificado para mais ou para menos. 

 

TABELA 15: ERRO PONDERADO PARA A 
BASE DE CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Limiar 0,8 0,27153 
Limiar 0,7 0,26479 
Limiar 0,6 0,27787 
Limiar 0,5 0,32552 
Limiar 0,4 0,38710 

 
 

6.1.1.2 CURVA ROC 

 
Neste estudo, para o alvo Permanência, o principal objetivo é evitar o resultado falso 

positivo (FP) ou erro tipo II. A Figura 20 apresenta a curva ROC média dos 10 experimentos 

realizados, onde o eixo “x” representa a taxa de falsos positivos ou erro tipo II e o eixo do “y” 

os verdadeiros positivos.  Nela está indicado o ponto 0,7 que otimiza a decisão com base no 

cálculo do erro ponderado, o qual é obtido pelo custo dos erros tipo I e II, dado pelo 

conhecimento do especialista no domínio.  
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Figura 19: Curva ROC para a base de classe alvo Permanência 

 
 

Os impactos, na simulação do limiar de decisão, os quais definem a magnitude dos 

erros, refletem diretamente no gerenciamento do estoque de processos. Neste caso, um grande 

aumento do limiar de ponto de corte que resultará em diminuição do erro tipo II, objetivo do 

negócio, representará, também, aumento excessivo do erro tipo I, podendo levar o gerente a 

priorizar processos que não atrasariam, o que significa desperdiçar tempo e recursos em 

detrimento àqueles processos que realmente atrasam. 

 

Conforme dito anteriormente, outra forma de vizualizar o desempenho médio dos 

classificadores, a partir da ROC, é através da média da área abaixo dessa curva, chamada 

AUC. Foram plotadas as curvas ROC dos 10 experimentos  realizados e, em seguida, 

calculada a AUC de cada uma. A Tabela 16 a seguir apresenta a média, desvio padrão e 

coeficiente de variação da AUC dos 10 experimentos. A pequena variação, entre as áreas 

abaixo das curvas ROC, mostra que o modelo construído é estável. 
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TABELA 16: AUC DAS CURVAS ROC PARA 
A CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

Experimento AUC 

1 0,763 
2 0,762 
3 0,758 
4 0,764 
5 0,755 
6 0,764 
7 0,769 
8 0,771 
9 0,749 
10 0,770 

Média 0,7625 

Desvio Padrão 0,0069 

Coeficiente de 
variação 0,0091 

 

 

6.1.1.3  KS2 - KOLMOGOROV SMIRNOV  

 
Para a rede neural de classe alvo Permanência, é medido o KS entre as distribuições dos 

processos que apresentaram permanência “BOA” e aqueles com permanência “RUIM”. 

Lembrando que, quanto maior o KS, mais distintos são os perfis das duas classes. 

 

Vemos, na Figura 21, que a pontuação dos processos com permanência “RUIM” é 

bastante superior à dos processos com permanência “BOA”, o que mostra que o sistema 

apresentado é capaz de discriminar as duas classes apresentadas. O valor do KS médio 

referente aos 10 experimentos realizados é 0,368.  
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Figura 20: Gráfico do KS-2 para a base de classe alvo Permanência 

 
 

6.1.1.4 CURVA DE LORENZ 

 
No eixo horizontal, está demonstrada a população, ou seja, a porcentagem acumulada do 

total de processos que compõem a massa de dados; enquanto que, no vertical, a porcentagem 

acumulada de acertos obtidos pelo classificador. O gráfico apresentado na Figura 22 foi 

construído a partir das duas distribuições. Podemos observar que a curva está afastada de uma 

hipotética reta de 45 graus.  
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Figura 21: Curva de Lorenz para a base de classe alvo Permanência 
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6.1.2 RNA DA CLASSE ALVO SOREU RPI 

 
A seguir, é apresentada a análise dos resultados para a rede neural de classe alvo Sofreu 

RPI.  Os resultados apresentados são o desempenho médio de 10 experimentos, cujos 

resultados são mostrados na Tabela 17. Os rótulos para esta rede neural são: “SIM” para 

processo que sofrem retrabalho e “NÃO” para processo que não sofrem retrabalho. Sabendo-

se que o objetivo é identificar o risco de um processo sofrer retrabalho do tipo RPI. 

 

TABELA 17: RESULTADOS DO TREINAMENTO 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO SOFREU RPI 

Conjunto VAL Conjunto TST 
Experimentos 

KS2 KS2 

1 0,207 0,233 
2 0,209 0,235 
3 0,208 0,234 
4 0,206 0,234 
5 0,212 0,288 
6 0,215 0,255 
7 0,209 0,234 
8 0,197 0,256 
9 0,167 0,286 

10 0,175 0,275 

Média 0,2005 0,2530 

Desvio Padrão 0,0163 0,0227 

Coeficiente de 
variação 

0,0815 0,0895 

 

 
 

6.1.2.1 ERROS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

A avaliação do modelo foi realizada em termos dos erros de classificação tipo I e tipo II, 

atribuindo custo associado a cada tipo de erro, ao invés de considerar somente a taxa de erro 

geral. O erro ponderado é calculado para servir como medida de desempenho do modelo.  

O Erro tipo I é o erro de classificar os processos que sofrem retrabalho como se não 

sofressem – false nagative (FN). Enquanto que o Erro tipo II é o erro de classificar os 

processos que não sofrem retrabalho como se sofressem – false positive (FP). Assim temos: 
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• Erro tipo I = (NÃO dado que é SIM)/SIM 

• Erro tipo II = (SIM dado que é NÃO)/NÃO 

• Erro geral = (NÃO dado que é SIM) + (SIM dado que é NÃO) / (SIM+NÃO) 

 

Para o problema em estudo, observa-se que os custos associados aos erros tipos I e II 

são diferentes. As conseqüências de classificar um processo em que realmente ocorre 

retrabalho, como se não ocorresse (erro tipo I), são maiores que classificar um processo que 

não sofre retrabalho, como se fosse retornar (erro tipo II), uma vez que, com o erro tipo I, 

agrava a situação do processo, pois ela deixará de ser tratado como um processo com risco de 

retrabalho por parte dos gerentes responsáveis pela sua instrução e julgamento, aumentando 

ainda mais os riscos da ocorrência de retrabalho. 

 

Atribui-se peso 02 (dois) para o custo do erro tipo I e peso 01 (um) para o custo do erro 

do tipo II, pois segundo o especialista humano, o erro tipo I impacta mais severamente o 

processo de tomada de decisão para distribuição dos processos, quanto ao padrão de qualidade 

exigido na instrução com vista a evitar o retrabalho.  No entanto, a diferença entre a 

pontuação dos pesos não poderá ser maior, tendo em vista que o erro tipo II, se cometido em 

grande quantidade de processo, será um fator de impacto negativo na celeridade dos processos 

em estoque, pois grande quantidade de processo passará a receber maior aporte de recursos de 

pessoal e de tempo disponível desnecessariamente para uma instrução mais rigorosa que o 

padrão comumente adotado pelo TCE-PE, com o objetivo evitar a previsão errônea de risco 

de retrabalho. 

 

As Tabelas 18, 19 e 20 mostram as matrizes de confusão e erros ponderados obtidos 

para os pontos de decisão com os limiares: 0,6, 0,5 e 0,4, em que se observa que o erro 

ponderado cai, quando o ponto de corte é aplicado a limiares menores.  

 

Segundo o especialista no domínio para esta rede, diferentemente da RNA de classe alvo 

Permanência, o maior KS, que define o melhor desempenho do modelo, também atende aos 

objetivos do negócio, apesar de limiares menores como 0,4, 0,3 e, mais fortemente, o 0,2 

apresentarem erros ponderados também menores. 
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TABELA 18: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,6 
PARA A BASE DE CLASSE ALVO SOFREU RPI 

Classificado como 

  SIM NÃO 
TOTAL Erro 

SIM 31 63 94 Erro I 0,67021 

NÃO 2463 1632 4095 Erro II 0,60147 
TOTAL 2494 1695 4189 Erro geral 0,60301 

Erro Ponderado 0,64730 

 
 

TABELA 19: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,5 PARA 
A BASE DE CLASSE ALVO SOFREU RPI 

Classificado como 

  SIM NÃO 
TOTAL Erro  

SIM 51 43 94 Erro I 0,45745 

NÃO 3017 1078 4095 Erro II 0,73675 
TOTAL 3068 1121 4189 Erro geral 0,73048 

Erro Ponderado 0,55055 
 
 

TABELA 20: MATRIZ DE CONFUSÃO-PONTO DE CORTE 0,4 PARA 
A BASE DE CLASSE ALVO SOFREU RPI 

Classificado como 

  SIM NÃO 
TOTAL Erro  

SIM 65 29 94 Erro I 0,30851 

NÃO 3424 671 4095 Erro II 0,83614 
TOTAL 3489 700 4189 Erro geral 0,82430 

Erro Ponderado 0,48439 

 

 

6.1.2.2 CURVA ROC 

 

Para o problema da classe alvo Sofreu RPI, o principal objetivo é evitar o resultado falso 

negativo (FN) ou erro tipo I. A Figura 24, apresenta a curva ROC média dos 10 experimentos 

realizados, em que o eixo “x” representa a taxa de falsos positivos (erro tipo II) e o eixo do 

“y” os verdadeiros positivos. Nela está indicado o ponto 0,585 que otimiza a decisão com 

base no cálculo do erro ponderado, o qual é obtido pelo custo dos erros tipo I e II, dado pelo 

conhecimento do especialista no domínio. 
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Figura 22: Curva ROC para a base de classe alvo Sofreu RPI 

 
 

Assim, como na RNA de classe alvo Permanência, aqui também os impactos na 

movimentação do limiar de decisão do modelo, o qual define a magnitude dos erros, refletem 

diretamente no gerenciamento do estoque de processos e, mais especificamente, na celeridade 

processual, pois retrabalhos estão diretamente relacionados ao consumo de maior tempo na 

elaboração do processo. 

 

Neste cenário, a redução excessiva do limiar, que resultará em diminuição do erro tipo I, 

objetivo do negócio, representará, também, aumento excessivo do erro tipo II, podendo levar 

os gerentes a desperdiçarem tempo, recursos de pessoal, transportes, etc. em uma  instrução 

processual, excessivamente rigorosa, quanto aos padrões de qualidade adotados, com o 

objetivo de evitar retrabalho, em um processo que não retornará; em detrimento àqueles 

processos que realmente retornam.  

 

Outra forma de vizualizar o desempenho médio dos classificadores a partir da ROC é 

através da média da área abaixo dessa curva, chamada AUC. Foram plotadas as curvas ROC 

dos 10 experimentos  realizados e, em seguida, calculada a AUC de cada uma. A Tabela 21, a 

seguir, apresenta a média, desvio padrão e coeficiente de variação da AUC dos 10 

experimentos. A pequena variação, entre as áreas abaixo das curvas ROC, mostra que o 

modelo construído é estável. 
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TABELA 21: AUC DAS CURVAS ROC 
PARA A CLASSE ALVO SOFREU RPI 

Experimento AUC 

1 0,651 
2 0,649 
3 0,651 
4 0,650 
5 0,654 
6 0,651 
7 0,653 
8 0,652 
9 0,653 

10 0,651 

Média 0,6515 

Desvio Padrão 0,0015 

Coeficiente de 
variação 

0,0023 

 

 

6.1.2.3  KS2 -  KOLMOGOROV SMIRNOV  

 
Para a rede neural de classe alvo Sofreu RPI, é medido o KS entre as distribuições dos 

processos que sofrem retrabalho – RPI “SIM” e aqueles que não retornaram – RPI “NÃO”. 

Quanto maior o KS, mais distintos são os perfis das duas classes. 

 

A Figura 25 apresenta o gráfico da curva de KS2 com distribuição acumulada das duas 

classes. Vemos que a pontuação dos processos que sofrem retrabalho – RPI “SIM”  é superior 

à dos processos que não retornaram – RPI “NÃO, o que mostra que o sistema apresentado é 

capaz de discriminar as duas classes apresentadas. O valor do KS médio, referente aos 10 

experimentos realizados, é 0,253.  
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Figura 23: Gráfico do KS-2 para a base de classe alvo Sofreu RPI 

 
 

6.1.2.4 CURVA DE LORENZ 

 
 

No eixo horizontal, está demonstrada a população, ou seja, a porcentagem acumulada do 

estoque de processos disponível na massa de dados; enquanto que, no vertical, a porcentagem 

acumulada de acertos obtidos pelo classificador. O gráfico, apresentado na Figura 26, foi 

construído a partir das duas distribuições.  
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Figura 24: Curva de Lorenz para a base de classe alvo Sofreu RPI 

 
 

6.2 REGRAS DE CLASSIFICAÇÃO 

  
A seguir, são apresentadas as observações relevantes extraídas das regras de 

classificação, a partir da visão do especialista no domínio e conforme as três métricas de 

avaliação de regras de classificação utilizadas - suporte, confiança e lift.  

 

6.2.1 CLASSE ALVO PERMANÊNCIA 

 
Para a classe alvo Permanência são discutidas as regras que melhor caracterizam a 

classe dos processos com permanência “RUIM” e, nos Apêndice G e H são relacionadas as 

regras de maiores lift geradas com uma e duas condições, respectivamente. 

 

O conjunto de regras a seguir apresentadas revela que a qualificação do funcionário, 

responsável pela formalização de um processo interfere no seu tempo de permanência. Este 

conhecimento contradiz uma “crença” do TCE-PE, de que a formalização de um processo é 

um ato mecânico sem relevância para a qualidade e celeridade do mesmo, de forma que, 

usualmente, as tarefas inerentes à formalização dos processos são exercidas por servidores 

terceirizados e estagiários. 
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As duas regras seguintes, bloco A, revelam que processos formalizados por Estagiários e 

Terceirizados têm permanência ruim com incidência maior que a média da base. 

 

Bloco A 

SE Cargo = ESTAGIÁRIO, ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência 

maior que a ocorrência geral da base de dados analisada (lift=1,70).  

O suporte revela que, apenas, 1,84% dos processos que compõem a base de dados em 

estudo foram formalizados por estagiários, porém do total de processos formalizados por 

estagiários 81% tiveram permanência ruim. 

 

SE Cargo = TERCEIRIZADO, ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência 

maior que a ocorrência geral da base de dados analisada. Suporte de 31,26% e   lift=1,14.  

 

 

As regras seguintes, bloco B, reforçam as anteriores, pois o valor da condição é a 

matrícula do funcionário responsável pela formalização do processo e, em todas as regras os 

cargos ocupados pelos proprietários das matrículas são Ass. Téc. de Inf. e Adm., Terceirizado 

ou Estagiário. Pelas matrículas foi possível identificar os cargos. 

 

Bloco B 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 1244 

(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 5,97% e lift=0,25. 

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 1243 

(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 6,12% e lift=0,28. 

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 9143 

(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 3,87% e lift=0,47. 

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 9131 
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(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 2,11% e lift=0,85. 

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 9207 

(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 3,76% e lift=1,00. 

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 9357 

(número da matrícula), ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência maior 

que a média geral da base. Suporte de 1,20% e lift=1,65. 

 

 

Mais um rol de regras, bloco C, reforçam o conhecimento revelado de que a qualidade 

dos trabalhos de formalização do processo influência a celeridade e qualidade dos trabalhos 

das fases seguintes. Aqui, as inspetorias onde os trabalhos de autuação do processo foram 

realizados por servidores, ocupantes do cargo terceirizado, apresentaram permanência ruim.  

 

Bloco C 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRAR 

(Inspetoria Regional de Arcoverde), ENTÃO processos têm permanência ruim com uma 

incidência maior que a base analisada. Suporte de 3,84% e lift=0,11.  

 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRPE, 

(Inspetoria Regional de Petrolina), ENTÃO processos têm permanência ruim  com uma 

incidência maior que a base analisada. Suporte de 2,85% e lift=0,48.  

 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRGA, 

(Inspetoria Regional de Garanhuns), ENTÃO processos têm permanência ruim  com uma 

incidência maior que a base analisada. Suporte de 2,37% e lift=0,72.  

 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRBE, 

(Inspetoria Regional de Bezerros), ENTÃO processos têm permanência ruim  com uma 

incidência maior que a base analisada. Suporte de 4,03% e lift=0,75.  
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SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRSA, 

(Inspetoria Regional de Salgueiro), ENTÃO processos têm permanência ruim  com uma 

incidência maior que a base analisada. Suporte de 2,34% e lift=1,49.  

 

Em todas as regras, o suporte é aparentemente baixo em relação à base, porém trata-se de 

todos os processos formalizados na inspetoria, ou seja,  um suporte real de 100%. A Tabela 

22, na seção 6.2.2 fornece maiores explicações sobre o perfil deste suporte. 

 
 

Em resumo, as regras expostas, nos blocos de A, B e C explicitam o conhecimento de 

que a qualidade dos trabalhos da fase de Formalização influencia, fortemente, na celeridade e 

na qualidade dos trabalhos das demais fases do processo.  

 

Apesar de o senso comum dispor deste conhecimento, para o TCE-PE ele é novo, uma 

vez que a sua prática gerencial revela a crença de que as tarefas de formalização são 

meramente burocráticas ou mecânicas. Este conhecimento é novo, quando comprovado 

através de método cientificamente testado. 

 

Dispondo deste conhecimento, o TCE-PE poderá reestruturar as tarefas inerentes à fase 

de formalização dos processos, a partir do aporte de recurso de pessoal de elevado nível 

técnico, da regulamentação das tarefas inerentes a esta fase e do seu fluxo de trabalho. 

 

6.2.2 CLASSE ALVO RPI 

 
Nesta base a classe alvo representa apenas 2,26% dos registros o que, em termos 

absolutos, é um baixo percentual. Neste cenário, nenhuma regra caracteriza a classe alvo com 

elevado suporte. Porém aquelas com maior lift, quando apresentadas ao especialista no 

domínio, revelaram-se bastante significativas. 

 

A seguir, são discutidas as regras que melhor caracterizam a classe dos processos que 

sofreram retrabalho e, nos Apêndice G são relacionadas as regras de maiores lift geradas com 

uma e duas condições, respectivamente. 

 



 99 

Dentre as regras de uma condição, são destacadas sete, as quais podem ser interpretadas 

em três conjuntos distintos. Primeiro, bloco D, aquelas que, indicam que as causas 

provocadoras de retrabalho podem ser criadas pelo responsável pela autuação do processo.  

 

Bloco D 

SE Cargo = ESTAGIÁRIO, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma 

incidência maior que a ocorrência geral da base em análise (lift=1,30).  

O suporte revela que apenas 1,84% dos processos que compõem a base de dados, em estudo, 

foram formalizados por estagiários, porém processos formalizados por estagiários sofreram 

retrabalho com uma incidência maior que aqueles formalizados por não estagiários. 

 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRSU, 

(Inspetoria Regional de Surubim), ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com 

uma incidência maior que a base analisada (lift=1,55).  

O suporte de apenas 1,66% representa a estrutura da divisão de trabalho do TCE-PE, onde a 

maioria dos processos são formalizados na Sede.  A média de formalização de processo pelas 

inspetorias regionais é de 2,2%, conforme a 20, adiante.  

 

A tabela 22 apresenta a distribuição do volume de processo por segmento administrativo 

responsável pela fase de Formalização. Observa-se uma concentração de 80% no segmento 

DIRP (Sede). Fato que explica o baixo suporte para as regras relacionadas ao segmento 

responsável pela autuação dos processos. 

 

TABELA 22: PROCESSOS AUTUADOS 
POR SEGMENTO ADMINISTRATIVO 

Seg. Adm Qt % 

DIPR (Sede) 13441 80,20 
IRAR 644 3,84 
IRBE  676 4,03 
IRGA  398 2,37 
IRMN  44 0,26 
IRMS  76 0,45 
IRPA  333 1,99 
IRPE  477 2,85 
IRSA  392 2,34 

IRSU  278 1,66 

Totais  16759 100,00 
Média Inspetorias 369 2,2 
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A primeira regra confirma um conhecimento do senso comum respaldado pela Lei 

Federal n° 11.216 de 07 de dezembro de 1997 [Brasil, 1977]. Um estagiário é um aprendiz, 

logo não poderá ser responsável por atividades conclusivas, ou seja, todas as suas atividades 

deverão ser supervisionadas pelo funcionário habilitado para execução da tarefa.  

 

As fases do processo são seqüenciais, pois representam o fluxo do processo de trabalho 

finalístico do TCE-PE, por isso cada nova tarefa soma-se às anteriores impactando positiva ou 

negativamente as atividades seguintes. Um erro na autuação do processo poderá impactar 

todas as fases posteriores, como por exemplo, um erro na identificação do interessado no 

processo, certamente, levará a um retrabalho do tipo RPI para notificação desse interessado, 

isso se o erro for identificado, quando o processo ainda não tiver sido julgado; ou, mais 

gravemente, poderá resultar na impugnação do julgamento, caso o processo tenha sido 

julgado sem a notificação do mesmo, pois representará um cerceamento da defesa, ou seja 

descumprimento do princípio constitucional da ampla defesa e contraditório. 

 

A segunda regra é explicada pela primeira, pois na inspetoria de Surubim (IRSU) 92% 

dos processos foram formalizados por estagiários. 

 

Agora, aquelas que indicam que as causas provocadoras de retrabalho podem ser 

geradas no perfil de relatoria, bloco E. 

Bloco E 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos 

sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a ocorrência geral da base em 

análise (lift=0,80).  

O suporte revela que apenas 10,41% dos processos que compõem a base em estudo foram 

relatados por auditor substituto de conselheiro e retornaram com freqüência 80% maior que 

processos relatados por conselheiro. 

 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = NA, ENTÃO processos sofrem 

retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a ocorrência geral da base em análise. 

(lift=0,84  Suporte de 5,17%). 
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O valor do atributo “FlagRelator’ é o cargo ocupado pelo relator do processo, e possui 

apenas três valores: Auditor, Conselheiro e NA. Onde “NA” é um valor atribuído para 

preenchimento de todos os valores em branco deste atributo. Justificativas encontram-se 

detalhadas no Capítulo 4 - Preparação dos Dados.  

 

Analisando as regras destacadas no bloco E, por exclusão, observa-se que todos os 

processos não relatados por Conselheiro, ou seja, 15,58% da base sofreram retrabalho do tipo 

RPI com uma incidência de, em média 82%, superior ao comportamento geral da base, bloco 

F. Essa análise é reforçada pelas oito regras de duas condições, a seguir descritas, em que para 

diferentes valores na primeira condição, a segunda apresenta como valor sempre Auditor ou 

NA. Todas com elevado lift.  

 

Bloco F 

SE danoexe (exercício financeiro) = 2007 e FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do 

processo) = Auditor, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência 

maior que a média geral da base em análise (lift=1,22).  

 

SE TipoDoc (tipo de documento) = NI (não identificado) e FlagRelator (cargo ocupado pelo 

relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma 

incidência maior que a média geral da base em análise (lift=1,45).  

 

SE Cargo = ASS. TEC. INF. E ADMINISTRACAO (nome do cargo) e  FlagRelator (cargo 

ocupado pelo relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo 

RPI com uma incidência maior que a média geral da base em análise (lift=1,82).  

 

SE CMTRFUNENT (código da matrícula do funcionário que deu entrada no processo) = 370 

(número da matrícula) e  FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = Auditor, 

ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a média 

geral da base em análise (lift=2,26).  

 

SE danoent (ano de formalização do processo) = 2007 e FlagRelator (cargo ocupado pelo 

relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma 

incidência maior que a média geral da base em análise (lift=2,29).  
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SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = IRPE 

(Inpetoria Regional de Petrolina) e  FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = 

NA, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a 

média geral da base em análise (lift=1,05).  

 

SE danoexe (exercício financeiro a que se referem o processo) = 2006 e  FlagRelator (cargo 

ocupado pelo relator do processo) = NA, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI 

com uma incidência maior que a média geral da base em análise (lift=1,25).  

SE danoent (ano de formalização do processo) = 2006 e  FlagRelator (cargo ocupado pelo 

relator do processo) = NA, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma 

incidência maior que a média geral da base em análise (lift=2,70).  

 

 Os processos do tipo Auditoria Especial, Contratação Temporária e Repasse a 

Terceiros, juntos somam 6,52% do total de processos da base e apresentam uma incidência de 

retorno em média, duas vezes superior ao comportamento geral da base, bloco G.  

 

Auditoria Especial e Contratação Temporária são tipos de processo, cujo mérito 

representa uma parcial da gestão. Instaura-se um processo de Auditoria Especial, para a 

análise antecipada de atos de gestão, cujo julgamento carece urgência, pela relevância, 

complexidade do tema ou mesmo indício de má uso dos recursos públicos.  

 

Destaca-se o ato de gestão da contratação temporária em um tipo de processo 

específico pela sua natureza e urgência de análise, pois no serviço público, somente em 

situações especificamente previstas em lei, é possível a contratação temporária de funcionário. 

Dentre as quais se destaca os serviços públicos essenciais, cuja prestação à sociedade, não 

pode ser interrompida. Por exemplo, os serviços públicos de saúde. 

 

Esses tipos de processo, no entando, estão  sofrendo mais retrabalho que os demais, o 

que resulta em demora na sua conclusão, contrariando, assim, as razões que motivaram a 

formalização dos mesmos. Uma alternativa de solução seria o TCE-PE reestruturar o fluxo de 

trabalho dos processos dos tipos auditoria especial, contratação temporária e repasse a 

terceiro, com o objetivo de identificar e tratar as causas retrabalho e atraso.  
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Bloco G 

SE DescricaoTipo (tipo de processo) = Auditoria Especial, ENTÃO processos sofrem 

retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a média geral da base em análise 

(lift=1,14). Suporte de 2,33%. 

 

SE DescricaoTipo (tipo de processo) = Contratação Temporária, ENTÃO processos 

sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a média geral da base em 

análise (lift=1,93). Suporte de 3,15%. 

 

SE DescricaoTipo (tipo de processo) = Repasse a Terceiros, ENTÃO processos sofrem 

retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a mádia geral da base em análise 

(lift=3,14). Suporte de 1,02%. 

 

Finalmente, além da analíse de cada grupo de regras para ambas as classes alvo, 

buscou-se um contejamento entre elas, a partir da análise das regras extraídas de cada uma das 

bases de dados, procurando investigar se o retrabalho RPI levaria o processo a ter 

permanência “RUIM”. As conclusões referentes a essa investigação estão respaldadas nas oito 

regras, adiante, divididas em dois blocos de análise, blocos H e I. 

 

Estas seis regras mostram que o processo que sofreu RPI também teve permanência 

“RUIM”.  

 

Bloco H 

SE Cargo = ESTAGIÁRIO, ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo RPI com uma 

incidência maior que a ocorrência geral da base em análise (lift=1,30).  

 

SE Cargo = ESTAGIÁRIO, ENTÃO processos têm permanência ruim com incidência 

maior que a ocorrência geral da base em análise (lift=1,70).  

 

SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = 

IRSU, (Inspetoria Regional de Surubim)  , ENTÃO processos sofrem retrabalho do tipo 

RPI com uma incidência maior que a base analisada (lift=1,55).  
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SE CSEGADMENT (código do segmento administrativo que deu entrada no processo) = 

IRSU, (Inspetoria Regional de Surubim) , ENTÃO processos têm permanência ruim com 

uma incidência maior que a base analisada. (lift=1,52).  

 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = NA, ENTÃO processos 

sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a média geral da base em 

análise. (lift=0,84). Suporte de 5,17%. 

 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = NA, ENTÃO processos têm 

permanência ruim com uma incidência maior que a média geral da base em análise 

(lift=1,71). Suporte de 5,17%. 

 

 

No entanto, nas duas regras seguintes, observou-se que processos classificados como 

sofreu RPI com uma incidência maior que a ocorrência geral da base em análise 

(lift=80,39%), foram classificados pela mesma condição “FlagRelator = Auditor” para 

permanência ruim com uma incidência menor que a ocorrência geral da base (lift= -35,09%). 

 

Bloco I 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos 

sofrem retrabalho do tipo RPI com uma incidência maior que a média geral da base em 

análise (lift=0,80).  

 

SE FlagRelator (cargo ocupado pelo relator do processo) = Auditor, ENTÃO processos 

têm permanência ruim com uma incidência menor que a média geral da base em análise 

(lift= -0,35).  

 

 

A partir da análise das regras acima pode-se concluir que o atraso no processo de 

trabalho, provocado pelo retrabalho RPI, poderá não ser decisivo para impactar 

negativamente, na celeridade de um processo. 
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7 CONCLUSÃO  

  

O problema da morosidade processual que resulta em aumento do estoque de processos 

das Cortes de Decisão é um indicador de subdesenvolvimento das nações. No Brasil, estima-

se que reduz em 25% da taxa de crescimento de longo prazo [IPEA, 2006]. A motivação deste 

trabalho foi investigar a aplicação das técnicas de Mineração de Dados como ferramenta 

tecnológica para auxiliar na solução para o problema da morosidade processual, até o 

momento ainda não estudada. 

 

O objetivo foi apresentar um instrumento de apoio à decisão gerencial para minimizar 

atrasos e retrabalhos no processo de trabalho finalístico das Cortes de Decisão, como 

instrumento de atuação efetiva na celeridade dos processos. 

 

Os dados utilizados, para realização deste estudo, foram fornecidos pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Pernambuco. Após a etapa de preparação das fontes de dados, foram 

aplicadas técnicas de Inteligência Artificial tradicionalmente aceitas, como Regras de 

Classificação, para a descrição das condições que influenciam o problema e Redes Neurais, 

para a construção de dois classificadores.  

 

A metodologia utilizada, o CRISP-DM, mostrou-se adequada ao problema de minerar 

dados do domínio em estudo - processos formalmente autuados em Cortes de Contas. As 

etapas iniciais, relativas à seleção e preparação das fontes de dados, mostraram-se 

excessivamente custosas por tratar-se de dados do mundo real [Han & Kamber 2006]. As 

etapas seguintes, de modelagem e avaliação de desempenho, mostraram que as técnicas 

escolhidas foram adequadas e apresentaram resultados relevantes para a solução do problema. 

 

Contribuições 

 

O instrumento de apoio à decisão proposto não se contrapõe nem substitui as demais 

alternativas de solução para o problema da morosidade processual, atualmente em curso, 

como a Súmula vinculante e o Processo eletrônico, mas as complementam, uma vez que para 

cada novo processo formalizado, uma rede neural aponta antecipadamente a possibilidade de 

atraso e/ou retrabalho no seu fluxo de trabalho, a partir de uma predição baseada no conjunto 
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de características individuais de cada processo, tendo em vista que as causas do atraso de cada 

processo são determinadas pelos elementos que compõem o seu conteúdo (mérito) e as ações 

dos agentes envolvidos no processo de trabalho.  

 

A qualidade da solução desenvolvida e sua aceitação pelos especialistas no domínio 

mostraram a viabilidade de utilizar Mineração de Dados no processo de apoio à decisão 

gerencial na administração do estoque de processos dos Tribunais de Contas.  

 

As regras de classificação geradas ratificaram, em algumas vezes, o conhecimento do 

especialista, confirmando o bom desempenho da técnica utilizada e, em outras explicitaram 

conhecimento novo que o surpreendeu, chegando a desmitificar “crenças” fortemente 

arraigadas no TCE-PE, como, por exemplo, a de que a formalização de um processo é um ato 

mecânico sem relevância para sua qualidade e celeridade.  

  

Outro importante indicador de aprovação do resultado do trabalho pelo especialista são 

os resultados obtidos pelas redes neurais construídas. Sobre um mesmo processo são 

fornecidas duas predições, pelos classificadores criados; uma para indicar o risco de o 

processo atrasar ou não e,  a outra,  o risco de sofrer ou não retrabalho do tipo RPI. De posse 

das predições fornecidas pelas rede neural o gerente, responsável pela administração do 

estoque, poderá atuar antecipada e proativamente com o objetivo de evitar o risco de  atraso 

e/ou retrabalho no processo.  

 

Limitações 

 

A ausência de padronização dos dados teve impactos de natureza distintas, que 

representaram um limitador para o desempenho dos modelos criados. O  primeiro foi a 

redução do volume de dados com conseqüente perda de informação e, o segundo, a baixa 

qualidade dos dados efetivamente disponíveis para uso. 

 

A grande maioria dos sistemas do TCE-PE não possuem um dicionário de dados, ainda 

que resumido, apesar de as fontes de dados serem corporativas, o que tornou a tarefa de 

extração muito dependente do conhecimento do DBA e do especialista no negócio. Um 

dicionário de dados ou descrição formal dos mesmos é um artefato de extrema utilidade nas 
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etapas iniciais do processo de KDD que possibilitará um maior conhecimento dos dados, 

contribuindo para a etapa posterior, o pré-processamento [Ramakrishnan & Gehrke 2002]. 

Um dicinário de dados foi construído com a ajuda conjunta do gerenciador do banco e do 

especialista no domínio que, por si só, já foi um subproduto gerado por este trabalho para o 

TCE-PE. 

 

Sabe-se que os dados originários de bases do mundo real tendem a ser altamente sujeitos 

a ruído, incompletos e inconsistentes devido, entre outros fatores, ao grande volume e à sua 

provável origem de múltiplas e heterogêneas fontes [Han & Kamber, 2006]. No entanto, na 

base em estudo os dados são captados por múltiplos sistemas que foram implementados em 

diferentes épocas e administrados por diversos gestores ao longo do tempo, sem  

padronização nem a preocupação em preservá-lós para uso futuro. Muitos campos foram 

subscritos, outros tantos, que eram opcionais, tiveram seu preenchimento interrompido ou 

descontinuado por alguns períodos. Isso resultou em atributos de baixa qualidade e pequeno 

volume para qualificar o processo.  

 

Ainda, segundo Han & Kamber, a baixa qualidade dos dados levará a uma baixa 

qualidade no resultado da mineração [Han & Kamber, 2006]. Isso cria a expectativa de que, 

com dados mais bem estruturados, o desempenho dos modelos criados seria substancialmente 

melhorado, o que facilitará, inclusive, a ampla aceitação da solução apresentada pelos agentes 

envolvidos no processo como uma robusta segunda opinião na tomada de decisão. É 

importante registrar que a solução apresentada é uma proposta para auxiliar o processo de 

tomada de decisão gerencial e não para substituir a pessoa do gerente. 

 

As dificuldades, acima descritas, geraram forte dependência do conhecimento 

especialista no negócio e do DBA até a conclusão da etapa pré-processamento dos dados. 

Essa dependência poderia ser suprida por uma ferramenta que varresse todas as tabelas do 

banco e selecionasse aquelas onde houvesse como a chave primária o código do processo. 

Neste caso, a limitação da dependência do conhecimento DBA seria substituída pelas 

limitações da ferramenta. Aponta-se unir as duas alternativas para a otimizar a solução. Outra 

alternativa de solução, mais definitiva, seria a padronização institucional do gerenciamento 

dos dados dos sistemas corporativos do controle externo no âmbito daquele Tribunal. Com 

dicionários de dados adequados e obrigatórios para todos os sistemas, o uso de soluções de 

Data Warehousing (DW), Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD), etc.  
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Outro fator limitador, especificamente para o desempenho do modelo de clase alvo 

Permanência, foi a seleção da amostra, tendo em vista que foram criados dois pontos de 

decisão utilizando a mesma base de dados, com a alteração apenas da classe alvo. As 

limitações da amostra, para a classe alvo Sofreu RPI, implicaram em perda de grande volume 

de informação para a classe alvo Permanência, o que pode ter reduzido o desempenho do 

modelo.  

 

A obtenção da amostra considerou, prioritariamente, as limitações para a classe alvo 

Sofreu RPI, uma vez que para a classe alvo Permanência, a única restrição era que o processo 

estivesse julgado no momento da extração dos dados. No estoque, havia processos julgados 

desde o exercício de 1991, porém considerando  que a informação de que o processo sofreu o 

retrabalho tratado neste estudo, chamado de RPI, somente começou a ser armazenada em 

2005, a amostra de dados restringiu a processos julgados a partir daquele ano.  

 

Uma alternativa de solução, seria utilizar para a construção dos classificadores, duas 

amostras de dados ditintas, sendo, cada uma, limitada apenas pelas restriões impostas pelo seu 

ponto de decisão, ou seja, uma amostra de dados para a classes alvo Permanência e, outra, 

para classe alvo Sofreu RPI. Após a Mineração de Dados, as soluções seriam tratadas em 

conjunto, no ambiente de implementação. Este trabalho teve como escopo investigar a 

aplicação de mineração de dados no domínio de aplicação das cortes de decisão e, não sua 

operacionalização. Na seção 3.2 – Seleção dos Dados foram discutidas as limitações da 

amostra para a classe alvo Sofreu RPI.  

 

Trabalhos Futuros 

 

Para a avaliação de desempeho dos modelos, o custo associado aos erros de 

classificação, para as duas redes neurais, apresentadas, foi feita em conjunto com o 

especialista no domínio, porém um trabalho futuro é definir tecnicamente o custo associado a 

cada tipo de erro de classificação: false negative (FN) – erro tipos I e false positivo (FP) – erro 

tipo II,  para o  domínio de aplicação em estudo. A exemplo do domínio de aplicação de 

concessão de crédito, em que o custo dos erros tipo I e II já foram definidos, segundo West 

[West, 2000] e Lee e colegas [Lee et.al, 2002].  
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As tarefas de elaboração de um processo, desde a sua autuação (início) até o trânsito 

em julgado (fim) no TCE-PE, são divididas em cinco fases: Formalização, Instrução, 

Julgamento, Publicação e Encerramento. Este estudo restringiu-se à primeira fase – 

Formalização. Em trabalhos futuros, poderiam ser criados classificadores para o iníco de cada 

fase. Tendo em vista que, um processo poderá chegar ao início de uma fase com o indicativo 

de risco de atraso e, os trabalhos realizados naquela fase recuperem o atraso eliminando o 

risco, dali em diante, ou pelo menos, para a próxima fase. E, em cada nova fase seja um outro 

processo que apresente o risco de atraso. Isso possibilitará que, no decorrer das fases, o risco 

de atraso de cada processo seja administrado a partir do seu histórico até aquele ponto, o que 

otimizará o gerenciamento do estoque total de processo do TCE-PE. 

  

Outro ponto de decisão, que certamente possibilitaria evitar o risco de retabalho, seria 

ao final da fase de Instrução. Esta predição seria bem mais robusta, uma vez que, para a 

construção do classificador,  estariam disponíveis a priori os dados cumulativos das fases de 

Formaliação e Instrução, sabendo-se que os RPIs são, em quase sua totalidade, motivados por 

eventos ocorridos durante a instrução processual.  Diante da predição afirmativa do risco de 

retrabalho, o gerente poderia, por exemplo, estender um pouco mais o tempo gasto com a 

instrução do processo, robustecendo os trabalhos até ali realizados. Essa decisão aumentaria o 

tempo de instrução, porém pouparia o tempo total do processo, tendo em vista que o custo e o 

tempo gasto com retrabalho são bem maiores do que a execução de uma instrução mais 

rigorosa para o processo de maior  risco.  

 

Finalmente um trabalho futuro que, inclusive não depende das melhorias acima 

propostas, é implementar a solução apresentada no TCE-PE para conhecer seu desempenho 

real. A comprovação do seu bom desempenho seria um forte incentivo para melhorar a 

captura dos dados, ao longo da tramitação dos processos e para estender esta solução para 

outras Cortes de Contas. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Ofício circular TCGP n. 0003/2007 de 23 de abril de 2007- Pesquisa 

Tribunais de Contas 

 

 
ESTADO DE PERNAMBUCO 

TRIBUNAL DE CONTAS 
 
 
OFÍCIO CIRCULAR TCGP 
Nº 0003/2007 
  
                                                         
Recife,  23 de abril de 2007. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Cumprimentando Vossa Excelência, informo que  servidora deste Tribunal de Contas 
está cursando mestrado no Centro de Informática da Universidade Federal de 
Pernambuco, na área de inteligência artificial, com dissertação em mineração de 
dados.  
 
Solicito assim, os préstimos de Vossa Excelência no sentido de verificar, no âmbito 
dessa Corte, se foi realizado, ou está em curso, algum projeto utilizando técnicas de 
mineração de dados.  
 
Na oportunidade, solicito, caso exista algum projeto sobre o referido assunto, que os 
mesmos sejam remetidos a este Tribunal aos cuidados da Auditora das Contas 
Públicas MARIA UILMA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA. Telefones: 
(81) 3413-7754 e 9218-1211 ou através do e-mail: uilma@tce.pe.gov.br. 
 
Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente. 
 
 
Atenciosamente, 

 
 
 

Este Ofício foi encaminhado aos Tribunais de Contas do Brasil e ao TCU:  
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Apêndice B – Título II da Constituição do Estado de Pernambuco 

 
 
 
 
 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 
Centro de Documentação e Informação 

 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
TÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES 
CAPÍTULO I 

DO PODER LEGISLATIVO 
 

Seção IX 

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 
 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da 
União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 
quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 
(Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:  
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer 
prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;  

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou 
outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;  

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a 
qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo 
poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das 
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não 
alterem o fundamento legal do ato concessório;  

IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de 
comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;  

V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a 
União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;  

VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante 
convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 
Município;  

VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas 
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Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;  

VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de 
contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional 
ao dano causado ao erário;  

IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato 
cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;  

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à 
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;  

XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.  
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso 

Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.  
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 

efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.  
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia 

de título executivo.  
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de 

suas atividades.  
 
Art. 72. A comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de indícios 

de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de 
subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade governamental responsável que, no prazo de 
cinco dias, preste os esclarecimentos necessários.  

§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a comissão 
solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias.  

§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o gasto possa 
causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá ao Congresso Nacional sua 
sustação.  

 
Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no 

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no 
que couber, as atribuições previstas no art. 96.  

§ 1º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão nomeados dentre brasileiros que 
satisfaçam os seguintes requisitos:  

I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  
II - idoneidade moral e reputação ilibada;  
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de 

administração pública;  
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija 

os conhecimentos mencionados no inciso anterior.  
§ 2º Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos:  
I - um terço pelo Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois 

alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em 
lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e merecimento;  

II - dois terços pelo Congresso Nacional.  
§ 3° Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, 

prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40. 
(Parágrafo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 4º O auditor, quando em substituição a Ministro, terá as mesmas garantias e 
impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz 
de Tribunal Regional Federal.  
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Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, 
sistema de controle interno com a finalidade de:  

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos 
programas de governo e dos orçamentos da União;  

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem 
como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;  

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos 
e haveres da União;  

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.  
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer 

irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de 
responsabilidade solidária.  

§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na 
forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União.  

 
Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção aplicam-se, no que couber, à organização, 

composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos 
Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios.  

Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas 
respectivos, que serão integrados por sete conselheiros.  
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Apêndice C – Dicionário de dados 

LISTA DE ATRIBUTOS DESCRIÇÃO TIPO DE 
VARIÁVEL 

processo 

Código identificador do processo composto por 8 dígitos. Os 
dois primeiros  representam o ano a que o processo foi 
autuado; os cinco seguintes são um seqüencial numérico e, o 
último, é o dígito verificador. 

Numérica 

danoexe Indica o exercício financeiro que  se referem os atos de 
gestão. Varia entre 1988 e 2007. 

Categórica 

TipoDoc Tipo do documento de formalização Categórica 

cnumdocfml Número que identifica o documento que gerou a 
formalização do processo. 

Categórica 

csegadment Segmento administrativo do usuário que formalizou o 
processo. 

Categórica 

cmtrfunent Matrícula do funcionário que autuou o processo Categórica 

Cargo Cargo do funcionário que formalizou o processo Categórica 

cunigesori Código identificador do órgão jurisdicionado, ou unidade 
gestora, a que se refere o processo. 

Categórica 

NomeAbreviado Denominação do órgão jurisdicionado, ou unidade gestora, a 
que se refere o processo. 

Categórica 

denttce Data de entrada do processo no tribunal (informado 
manualmente pelo funcionário formalizador) 

Data 

dentap Data de entrada do processo no AP (data de formalização, 
automaticamente cadastrada) 

Data 

DiasEntradaTCE_Autuação É a diferença em dias entre a entrada dos documentos no 
TCE e a efetiva autuação do processo. 

Numérica 

danoent Ano de entrada do processo no AP (data de formalização, 
automaticamente cadastrada) 

Categórica 

Modalidade Código atribuído à classificação dos processos quanto à 
natureza jurídica 

Categórica 

DescricaoModalidade Descrição da classificação dos processos quanto à natureza 
jurídica 

Categórica 

ctip Cod da classificação pormenorizada da Modalidade Categórica 

DescricaoTipo Classificação pormenorizada da Modalidade Categórica 

RelatorOriginal É a matrícula do relator originalmente sorteado para presidir 
os autos (processo).  

Categórica 

NomeRelatorOriginal 

É o relator originalmente sorteado para presidir os autos 
(processo). Caso não haja redistribuição do processo, será 
responsável pela proposta de voto a ser submetida para 
deliberação do colegiado (Câmaras ou Pleno). 

Categórica 

Esfera Indica se o processo pertence à esfera estadual ou municipal. Categórica 

Poder 

Código que indica a qual poder pertence o processo, se 
Executivo, Legislativo ou Judiciário. Para efeitos de 
organização gerencial foram criadas duas novas categorias: 
Ministério público e Tribunal de Contas. 

Categórica 

DescricaoPoder 

Denominação que indica a qual poder pertence o processo, 
se Executivo, Legislativo ou Judiciário. Para efeitos de 
organização gerencial foram criadas duas novas categorias: 
Ministério público e Tribunal de Contas. 

Categórica 

Administracao Indica se o processo pertence à administração direta ou 
indireta da esfera a que pertence. 

Categórica 

TipoUniges Código da classificação, gerencial,  quanto ao tipo de 
unidade gestora. 

Categórica 

DescricaoTipoUniges Denominação da classificação, gerencial,  quanto ao tipo de 
unidade gestora. 

Categórica 

obs Texto livre que descreve, resumidamente, a fundamentação 
da formalização do processo. 

Categórica 

NEXO_GrupoDistribuicao Indica a que grupo de distribuição processual pertence a 
unidade gestora.  

Categórica 

NumMaiorTramitacaoForm
alizacao 

Qual a tramitação em que o processo permaneceu maior 
quantidade de dias parado na fase de formalização. Categórica 

LocalMaiorTramitacaoFor
malizacao 

Indica qual segmento administrativo o processo permaneceu 
maior quantidade de dias parado na fase de formalização. Categórica 
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DiasMaiorTramitacaoForm
alizacao 

Maior quantidade de dias em que o processo permaneceu 
parado na fase de formalização. Numérica 

DataFimFormalizacao Marco da fase de formalização do processo Data 

DuracaoFaseFormalizacao Quantidade de dias que o processo permanece na fase de 
formalização  

Numérica 

DataDefinicao Data em que foi designada uma equipe para auditoria do 
processo. 

Data 

DataInclusao Data em que a equipe designada para auditoria do processo 
lançou o relatório de auditoria. 

Data 

TipoDocumentoInstrucao Qual a peça processual foi produzida para relatar a instrução 
do processo. 

Categórica 

SegAdmResponsavelInstruc
ao 

Segmento administrativo responsável pela instrução do 
porcesso. Categórica 

UsuarioTCE Matrícula do funcionário responsável pela instrução do 
processo. 

Categórica 

CargoUsuario Cargo do funcionário responsável pela instrução do 
processo. 

Categórica 

Engenharia Indica se houve auditoria de obras Categórica 

SegAdmOrigemNotificacao Indica o segmento administrativo responsável pela 
notificação do interessado no processo. 

Categórica 

DataRecebimento Data em que o interessado no processo recebeu a notificação 
para apresentar sua defesa. 

Data 

ViaPresidencia Indica se ocorreu notificação via presidência. Categórica 

TipoRecebimento Qual meio de comunicação, através do qual o interessado 
recebeu a notificação para apresentar sua defesa. 

Categórica 

ViaRelator Indica se ocorreu notificação via relator. Categórica 

DataPrazoDefesa Data em que se encerra o prazo de defesa. Data 

DataNotificacao Data em que foi enviada a notificação ao interessado no 
processo  para apresentar sua defesa. 

Data 

DataSolicitacaoProrrogacao Data que o interessado no processo solicitou ao relator 
prorrogação do prazo de defesa. 

Data 

DataConcessaoProrrogacao Data em que o relator concedeu a prorrogação no prazo de 
defesa. 

Data 

DataDefesa Data em que o interessado apresentou sua defesa. Data 

DataSaida Data em que o processo foi enviado para o relator do 
processo. Indica o fim da fase de instrução processual. 

Data 

DuracaoFaseInstrucao Quantidade de dias que o processo permanece na fase de 
instrução  

Numérica 

NumMaiorTramitacaoInstr
ucao 

Qual a tramitação em que o processo permaneceu maior 
quantidade de dias parado na fase de instrução. Categórica 

LocalMaiorTramitacaoInstr
ucao 

Indica qual segmento administrativo o processo permaneceu 
maior quantidade de dias parado na fase de instrução. Categórica 

DiasMaiorTramitacaoInstru
cao 

Maior quantidade de dias em que o processo permaneceu 
parado na fase de instrução. Numérica 

RPI_DataDespacho É a data efetiva do despacho que provocou o retorno do 
processo à instrução. A partir de 01/01/2005. 

Data 

RPI_TranscricaoDespacho Texto que descreve os termos do despacho. Categórica 

RPI_Solicitante É a matrícula do servidor que assinou o despacho. Categórica 

RPI_SegmentoOrigem É o gabinete do relator onde o despacho foi expedido e 
encaminhado. 

Categórica 

RPI_Natureza 

É o objetivo da solicitação; Se para ANÁLISE DE DEFESA 
ou DILIGÊNCIA (DILIGÊNCIA é todo e qualquer retorno 
de processo à fase de instrução, cujo objetivo não seja 
expressamente Análise de Defesa). 

Categórica 

RPI_RetornoErro Retorno por Erro é aquele motivado por ERRO na instrução 
processual 

Categórica 

RPI_AtendeAta 

Atende Ata da Sessão Administrativa, o retorno de processo, 
cujo objetivo seja ANÁLISE DE DEFESA e o despacho 
esteja em conformidade com o que determinou a Ata de 
Sessão Administrativa do Pleno datada de 10.08.1999. 

Categórica 

RPI_Comentarios Texto onde o gerente, responsável pela instrução registra 
seus comentários sobre o retorno do processo. 

Categórica 

RPI_MatriculaLancador É o funcionário que lançou e registro o RPI no sistema. Categórica 
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RPI_DataLancamento É a data de lançamento do registro do RPI no sistema. Data 

RPI_SegmentoLancador 
É o segmento administrativo responsável pelo lançamento 
do RPI no sistema e também aquele que sofreu o retorno do 
processo à instrução.  

Categórica 

RPI_TempoGasto_RPI 

É a quantidade de dias transcorridos entre a saída do 
processo do Gabinete solicitante  (GC´S, MPCO, AUGE) 
até a data de recebimento do processo, por este Gabinete, da 
tramitação de envio do segmento responsável pelo 
atendimento do RPI. 

Numérica 

MatrRelator É a matrícula do relator do processo. Categórica 

NomeRelator 
É o presidente dos autos (processo). Responsável pela 
proposta de voto que será submetida para deliberação do 
colegiado (Câmaras ou Pleno). 

Categórica 

EhConselheiro Indica se o relator do processo ocupa o cargo de Conselheiro 
ou Auditor substituto de conselheiro. 

Categórica 

TempoServicoRelator É o tempo total, em dias,  de serviço do relator no TCE(PE). Numérica 

DiasTrabalhadosRelator É o total de dias efetivamente trabalhados pelo relator do 
processo. 

Numérica 

CursoGraduacaoRelator É o curso de graduação do relator do processo. Categórica 

MatrAuditorSubstituto É a matrícula do auditor que substituiu o conselheiro relator 
num dado processo. 

Categórica 

MatrProcurador É a matrícula do procurador que proferiu parecer num dado 
processo. 

Categórica 

DataNotaTecnicaEsclarecim
ento_RAC 

É a data de lançamento das peças processuais que guardam o 
conteúdo resultante do retorno de um processo à instrução: 
Nota técnica de esclarecimento ou relatório complementar 
de auditoria. 

Data 

DataParecerAUGE É a data em que o auditor da auditoria geral lançou a  peça 
processual de sua autoria,  proposta de vota da AUGE. 

Data 

DataParecerMPCO É a data em que o procurador do Ministério público de cotas 
lançou a  peça processual de sua autoria,  parecer do MPCO. 

Data 

QuantidadeRedistribuicoesR
elator 

É a quantidade de vezes em que um processo sofreu 
redistribuição entre os relatores. Numérica 

QuantidadeRedistribuicoesA
uditor 

É a quantidade de vezes em que um processo sofreu 
redistribuição para auditor substituto de conselheiro. Numérica 

QuantidadeRedistribuicoesP
rocurador 

É a quantidade de vezes em que um processo sofreu 
redistribuição para procurador. Numérica 

DataFimJulgamento Marco da fase de julgamento do processo Data 

RequerentePedidoVistas É matrícula do requerente de pedido de vistas do processo. 
Pode ser Conselheiro, Auditor substituto ou Procurador. 

Categórica 

DataPedidoVistas É a data em que foi pedido vistas do processo.  Data 

DataLimiteDevolucaoVistas É a data limite para a devolução do processo pelo requerente 
do pedido de vistas 

Data 

DataDevolucaoVistas É a data em que o requerente do pedido de vistas 
efetivamente devolveu o processo. 

Data 

DuracaoFaseJulgamento Quantidade de dias que o processo permanece na fase de 
julgamento 

Numérica 

NumMaiorTramitacaoJulga
mento 

Qual a tramitação em que o processo permaneceu maior 
quantidade de dias parado na fase de julgamento. Categórica 

LocalMaiorTramitacaoJulga
mento 

Indica qual segmento administrativo o processo permaneceu 
maior quantidade de dias parado na fase de julgamento. Categórica 

DiasMaiorTramitacaoJulga
mento 

Maior quantidade de dias em que o processo permaneceu 
parado na fase de julgamento. Numérica 

SituacaoApensamento Indica se há processo apensado ou se o porcesso foi 
apensado a outro, ou nenhuma das situações anteriores. 

Categórica 

Data Apensamento É a data de apensamento de um processo em outro. Data 

DataDeliberacao É a data de julgamento do processo Data 

TipoDeliberacao Natureza e nomenclatura determinadas por lei. Categórica 

SituacaoDeliberacao Apresenta a situação da deliberação do processo   Categórica 

Debito_Multa Indica se da deliberação incorreu a imputação de débito ou 
multa. 

Categórica 

StatusDeliberacao Indica se a deliberação está vigente ou se houve recurso. Categórica 

OrgaoJulgador Câmaras e Pleno Categórica 
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CodigoUltimaDeliberacao É o código identificador da última deliberação proferida 
para um processo. 

Categórica 

QuantidadeDeliberacoes É a quantidade de deliberações proferidas para um 
determinado processo. 

Numérica 

DataPublicacaoDoe É a data da publicação da deliberação no Diário Oficial do 
Estado. 

Data 

DataInclusaoAcordaoSIGA É a data em o a peça processual Acórdão foi incluída no 
sistema SIGA (Processo eletrônico do TCE(PE)). 

Data 

DataInclusaoDecisaoSIGA É a data em o a peça processual Decisão foi incluída no 
sistema SIGA (Processo eletrônico do TCE(PE)). 

Data 

DataInclusaoParecerSIGA É a data em o a peça processual Parecer foi incluída no 
sistema SIGA (Processo eletrônico do TCE(PE)). 

Data 

DataFimPublicacao É a data que indica o fim da fase de publicação. Data 

DuracaoFasePublicacao Quantidade de dias que o processo permanece na fase de 
publicação 

Numérica 

NumMaiorTramitacaoPubli
cacao 

Qual a tramitação em que o processo permaneceu maior 
quantidade de dias parado na fase de publicação. Categórica 

LocalMaiorTramitacaoPubli
cacao 

Indica qual segmento administrativo o processo permaneceu 
maior quantidade de dias parado na fase de publicação. Categórica 

DiasMaiorTramitacaoPublic
acao 

Maior quantidade de dias em que o processo permaneceu 
parado na fase de publicação. Numérica 

LocalAtual É o segmento administrativo em que o processo se encontra 
no momento da consulta. 

Categórica 

Historico Data em que o processo foi colocado no arquivo histórico Categórica 

UsuarioHistorico Matrícula do usuário que colocou o processo no arquivo de 
Histórico. 

Categórica 

DataHistorico Data em que o processo foi colocado no arquivo histórico Data 

DiasMaiorTramitacaoGeral Qual a tramitação em que o processo permaneceu maior 
quantidade de dias parado  no TCE(PE). 

Numérica 

LocalMaiorTramitacaoGera
l 

Indica qual segmento administrativo o processo permaneceu 
maior quantidade de dias parado no TCE(PE) Categórica 

NumMaiorTramitacaoGeral Maior quantidade de dias em que o processo permaneceu 
parado no TCE(PE). 

Categórica 
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Apêndice D – Visão Original dos Dados 
 

VISÃO ORIGINAL DOS DADOS 

LISTA DE ATRIBUTOS TIPO DE 
VARIÁVEL 

NÍVEL % 
DE 

PREENCHI
MENTO 

NÚME
RO DE 
DISTIN

TOS 

MÉ
DI
A 

MEDI
ANA 

DES
VIO 
PAD
RÃO 

ANÁLISE DESCRITIVA 

Administracao Categórica 100,00% 2 - - - - 

Cargo Categórica 66,54% 6 - - - Há valores não informados. 

CargoUsuario Categórica 30,40% 8 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

cmtrfunent Categórica 100,00% 61 - - - - 

cnumdocfml Categórica 79,51% - - - - 
Vários formatos distintos; Inclusive 
texto. 

CodigoUltimaDeliberacao Categórica 100,00% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

csegadment Categórica 100,00% 11 - - - 
Há presença de semântica diferente 
para a mesma categoria. 

ctip Categórica 100,00% 36 - - - 
Informação contida no atributo 
DescricaoTipo 

cunigesori Categórica 100,00% 1636 - - - Presença de vários formatos distintos. 

CursoGraduacaoRelator Categórica 58,86% 5 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

danoent Categórica 100,00% 4 - - - - 

danoexe Categórica 100,00% 20 - - - - 

Data Apensamento Data 18,16% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataConcessaoProrrogaca
o 

Data 0,00% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataDefesa Data 17,95% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataDefinicao Data 25,42% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataDeliberacao Data 100,00% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataDevolucaoVistas Data 1,76% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataFimFormalizacao Data 100,00% - - - - Formato de data 

DataFimJulgamento Data 0,00% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataFimPublicacao Data 95,91% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataHistorico Data 0,00% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataInclusao Data 30,40% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoAcordaoSIGA Data 52,83% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoDecisaoSIGA Data 36,55% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoParecerSIGA Data 5,18% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 
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DataLimiteDevolucaoVista
s 

Data 1,89% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataNotaTecnicaEsclareci
mento_RAC 

Data 12,02% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataNotificacao Data 21,37% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataParecerAUGE Data 12,20% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataParecerMPCO Data 8,10% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataPedidoVistas Data 1,89% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataPrazoDefesa Data 18,96% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataPublicacaoDoe Data 96,31% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataRecebimento Data 18,96% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataSaida Data 0,97% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DataSolicitacaoProrrogaca
o 

Data 0,10% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

Debito_Multa Categórica 7,84% 277 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

dentap Data 100,00% - - - - Presença de data inválida. 

denttce Data 100,00% - - - - Variável do tipo data. 

DescricaoModalidade Categórica 100,00% 13 - - - - 

DescricaoPoder Categórica 100,00% 5 - - - - 

DescricaoTipo Categórica 100,00% 35 - - - - 

DescricaoTipoUniges Categórica 100,00% 16 - - - - 

DiasMaiorTramitacaoFor
malizacao 

Numérica 99,96% - 19 0 66 
Há 01 registro que representa outlier 

DiasMaiorTramitacaoGera
l 

Numérica 93,09% - 
67
1 

650 409 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoInstr
ucao 

Numérica 16,79% - 
17
2 

125 164 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoJulg
amento 

Numérica 41,81% - 
14
3 

81 164 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoPubli
cacao 

Numérica 95,86% - 29 25 22 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DiasTrabalhadosRelator Numérica 97,16% - 
38
43 

4576 
215

1 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DuracaoFaseFormalizacao Numérica 100,00% - 19 6 203 
Presença de contagem de tempo 
negativa em 10 registro e 02 outliers 

DuracaoFaseInstrucao Numérica 41,80% - 
54
7 

519 371 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DuracaoFaseJulgamento Numérica 100,00% - 59 0 164 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

DuracaoFasePublicacao Numérica 100,00% - 46 38 41 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

EhConselheiro Categórica 97,16% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

Engenharia Categórica 30,40% 1 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

Esfera Categórica 100,00% 2 - - - - 
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Historico Categórica 0,00% 1 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

LocalAtual Categórica 100,00% 62 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoFor
malizacao 

Categórica 99,96% 17 - - - 

Há seg. adm. que não existem na 
estrutura organizacional atual do 
TCE(PE) 

LocalMaiorTramitacaoGer
al 

Categórica 93,09% 77 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoInst
rucao 

Categórica 41,80% 65 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoJul
gamento 

Categórica 41,81% 60 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoPub
licacao 

Categórica 95,86% 35 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

MatrAuditorSubstituto Categórica 6,63% 10 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

MatrProcurador Categórica 12,44% 8 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

MatrRelator Categórica 97,16% 18 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

Modalidade Categórica 100,00% 13 - - - 
Informação contida no atributo 
DescricaoModalidade 

NEXO_GrupoDistribuicao Categórica 99,79% 13 - - - - 

NomeAbreviado Categórica 100,00% 1636 - - - 

Denominação da pessoa jurídica 
interessada no processo 

NomeRelator Categórica 97,16% 18 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

NomeRelatorOriginal Categórica 86,72% 19 - - - 
Há 3.206 registros onde o relator 
original não foi preenchido 

NumMaiorTramitacaoFor
malizacao 

Categórica 99,96% 3 - - - 
- 

NumMaiorTramitacaoGer
al 

Categórica 93,09% 43 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoInst
rucao 

Categórica 41,80% 21 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoJulg
amento 

Categórica 41,81% 34 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoPubl
icacao 

Categórica 95,86% 38 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

obs Categórica 56,53% - - - - 
Texto livre em linguagem natural. 

OrgaoJulgador Categórica 100,00% 3 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

Poder Categórica 100,00% 5 - - - 
Informação contida no atributo 
DescricaoPoder 

processo Numérica 100,00% 
2428

4 
- - - 

Há 7.486 registros repetidos em 
virtude da relação 1:N não tratada na 
extração. 

QuantidadeDeliberacoes Numérica 100,00% - 1 1 0 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

QuantidadeRedistribuicoes
Auditor 

Numérica 0,21% - 1 1 1 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

QuantidadeRedistribuicoes
Procurador 

Numérica 12,37% - 0 0 0 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 
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QuantidadeRedistribuicoes
Relator 

Numérica 43,11% - 1 1 1 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RelatorOriginal Categórica 86,72% 19 - - - 
Informação contida no atributo 
NomeRelatorOriginal 

RequerentePedidoVistas Categórica 1,89% 21 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_AtendeAta Categórica 16,79% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_Comentarios Categórica 3,45% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_DataDespacho Data 16,79% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_DataLancamento Data 15,73% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_MatriculaLancador Categórica 15,73% 32 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_Natureza Categórica 16,79% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_RetornoErro Categórica 16,79% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_SegmentoLancador Categórica 16,79% 39 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_SegmentoOrigem Categórica 16,79% 23 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_Solicitante Categórica 16,79% 101 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_TempoGasto_RPI Numérica 15,41% - 6 0 30 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

RPI_TranscricaoDespacho Categórica 16,79% - - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

SegAdmOrigemNotificacao Categórica 21,37% 11 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

SegAdmResponsavelInstru
cao 

Categórica 30,40% 26 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

SituacaoApensamento Categórica 17,79% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

SituacaoDeliberacao Categórica 0,00% 27 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

StatusDeliberacao Categórica 100,00% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

TempoServicoRelator Numérica 97,16% - 
45
73 

5395 
238

2 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

TipoDeliberacao Categórica 100,00% 3 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

TipoDoc Categórica 79,51% 4 - - - Há 3.742 valores não informados. 

TipoDocumentoInstrucao Categórica 30,40% 5 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

TipoRecebimento Categórica 18,96% 3 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

TipoUniges Categórica 100,00% 16 - - - 
Informação contida no atributo 
DescricaoTipoUniges 

UsuarioHistorico Categórica 0,00% 1 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

UsuarioTCE Categórica 30,40% 201 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 
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ViaPresidencia Categórica 21,37% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 

ViaRelator Categórica 21,37% 2 - - - 
Dado a posteriori, captado após o 
ponto de decisão proposto. 
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Apêndice E – Atributos a Posteriori Excluídos da Base Original 
 

ATRIBUTOS A POSTERIORI EXCLUÍDOS DA BASE ORIGINAL 

LISTA DE ATRIBUTOS FASE DO 
PROCESSO 

ANÁLISE DESCRITIVA 

DataDefinicao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataInclusao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

TipoDocumentoInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

SegAdmResponsavelInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

UsuarioTCE Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

CargoUsuario Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

Engenharia Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

SegAdmOrigemNotificacao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataRecebimento Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

ViaPresidencia Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

TipoRecebimento Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

ViaRelator Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataPrazoDefesa Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataNotificacao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataSolicitacaoProrrogacao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataConcessaoProrrogacao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataDefesa Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataSaida Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DuracaoFaseInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoInstrucao Instrução Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_DataDespacho Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_TranscricaoDespacho Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_Solicitante Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_SegmentoOrigem Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_Natureza Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_RetornoErro Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_AtendeAta Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_Comentarios Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_MatriculaLancador Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_DataLancamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_SegmentoLancador Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RPI_TempoGasto_RPI Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

MatrRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

NomeRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

EhConselheiro Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

TempoServicoRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DiasTrabalhadosRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

CursoGraduacaoRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

MatrAuditorSubstituto Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

MatrProcurador Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataNotaTecnicaEsclarecimento_RAC Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataParecerAUGE Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataParecerMPCO Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 
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QuantidadeRedistribuicoesRelator Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

QuantidadeRedistribuicoesAuditor Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

QuantidadeRedistribuicoesProcurador Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataFimJulgamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

RequerentePedidoVistas Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataPedidoVistas Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataLimiteDevolucaoVistas Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataDevolucaoVistas Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DuracaoFaseJulgamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoJulgamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoJulgamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoJulgamento Julgamento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

SituacaoApensamento Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

Data Apensamento Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataDeliberacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

TipoDeliberacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

SituacaoDeliberacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

Debito_Multa Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

StatusDeliberacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

OrgaoJulgador Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

CodigoUltimaDeliberacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

QuantidadeDeliberacoes Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataPublicacaoDoe Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoAcordaoSIGA Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoDecisaoSIGA Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataInclusaoParecerSIGA Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataFimPublicacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DuracaoFasePublicacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoPublicacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoPublicacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoPublicacao Publicação Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

LocalAtual Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

Historico Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

UsuarioHistorico Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DataHistorico Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

DiasMaiorTramitacaoGeral Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

LocalMaiorTramitacaoGeral Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 

NumMaiorTramitacaoGeral Encerramento Dado a posteriori, captado após o ponto de decisão proposto. 
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Apêndice F - Histogramas de distribuição dos dados entre as instâncias das classes alvo 
 
 

Os histogramas a seguir apresentam a freqüência dos 30 atributos em relação às classes 

alvo de cada rede neural que foram criadas. Foram gerados através da ferramenta de 

mineração de dados WEKA [WEKA, 2008]. O histograma da Figura 27 apresenta as 

características da base de classe alvo Permanência, em que a instância “BOA” é representada 

pela cor azul e a “RUIM” pela cor vermelha.   

 

Da mesma forma, o histograma da Figura 28 apresenta as características da base de 

classe alvo Sofreu RPI, sendo as instância “SIM”, de cor vermelha e, as “NÃO”, de cor azul. 

Aqui é possível observar a escasses de exemplos da instância “SIM”. A solução adotada para 

tratar o desequilíbrio, entre a representatividade das classes, foi apresetado no Capítulo 5 – 

Modelagem, desta dissertação. 
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Figura 25: Distribuição dos atributos entre as classes para a base de classe alvo Permanência 
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Figura 26: Distribuição dos atributos entre as classes para a base de classe alvo Sofreu RPI 

SOFREU RPI SIM
SOFREU RPI NÃO
SOFREU RPI SIM
SOFREU RPI NÃO
SOFREU RPI SIM
SOFREU RPI NÃO
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Apêndice G – Relação das Regras de Classificação  
As Tabelas 23, 24, 25 e 26, a seguir, apresentam as regras de classificação, em ordem de relevância, para a base de classe alvo 

Permanência e Sofreu RPI com uma e duas condições, respectivamente.  

 

TABELA 23: REGRAS DE CLASIFICAÇÃO CLASSE ALVO PERMANÊNCIA COM UMA CONDIÇÃO 
Atributo1 Valor1 Suporte(%) Maus(%) Lift

DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral Larger or equal to 7,80 1,01 83,43 1,78
FlagRelator NA 5,17 81,52 1,72
NomeRelatorOriginal RNI 5,17 81,52 1,72
RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados_Normalizado MISSINGVALUE 5,17 81,52 1,72
Cargo ESTAGIÁRIO 1,84 81,17 1,70
cmtrfunent 9357 1,20 79,60 1,65
DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 5,20 - 7,80 1,12 76,47 1,55
csegadment IRSU 1,66 75,90 1,53
DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral 0,11 - 0,17 1,11 75,81 1,53
csegadment IRSA 2,34 75,00 1,50
cmtrfunent 9207 3,76 60,32 1,01
NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 4,92 56,67 0,89
cmtrfunent 9131 2,11 55,81 0,86
DescricaoModalidade RECURSO 3,49 54,70 0,82
csegadment IRBE 4,03 52,66 0,75
csegadment IRGA 2,37 51,76 0,72
NomeRelatorOriginal ROLDÃO JOAQUIM 8,81 48,04 0,60
DescricaoModalidade PRESTAÇÃO DE CONTAS 10,68 45,14 0,50
DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral 0,06 - 0,11 6,60 44,85 0,49
DescricaoModalidade AUDITORIA ESPECIAL 2,36 44,56 0,48
csegadment IRPE 2,85 44,44 0,48
cmtrfunent 9143 3,87 44,22 0,47
DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 2,60 - 5,20 7,22 43,14 0,44
cmtrfunent 1243 6,12 38,60 0,29
DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Tipo 0,24 - 0,47 2,94 37,93 0,26
cmtrfunent 1244 5,98 37,72 0,26
Processos_Conexos SIM 10,34 35,31 0,18
Cargo TERCEIRIZADO 31,27 34,47 0,15
csegadment IRAR 3,84 33,54 0,12  
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TABELA 24: REGRAS DE CLASIFICAÇÃO CLASSE ALVO PERMANÊNCIA COM DUAS CONDIÇÕES 

Atributo1 Valor1 Atributo2 Valor2 Suporte 
(%)

Maus 
(%)

Lift

DescricaoTipo Aposentadoria FlagRelator NA 1,73 92,07 2,07
DescricaoTipo Aposentadoria NomeRelatorOriginal RNI 1,73 92,07 2,07
DescricaoTipo Aposentadoria RelaçãoEntreTempoServiçoDiasTrabalhados_Norm

alizado
MISSINGVALUE 1,73 92,07 2,07

csegadment IRSA cmtrfunent 9207 1,22 85,37 1,84
DescricaoTipo Aposentadoria NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 1,65 83,75 1,79
csegadment IRSU DescricaoModalidade PRESTAÇÃO DE CONTAS 1,06 81,92 1,73
cmtrfunent 9207 Esfera E 1,71 67,25 1,24
cmtrfunent 1244 NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 1,53 67,19 1,24
DescricaoModalidade PRESTAÇÃO DE CONTAS Processos_Conexos SIM 1,13 64,74 1,16
cmtrfunent 9207 DescricaoPoder Poder Executivo 3,38 63,49 1,12
cmtrfunent 9207 DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Tipo 0,00 - 0,24 3,18 63,41 1,11
cmtrfunent 9207 DescricaoTipo Aposentadoria 1,58 63,40 1,11
TipoDoc Ofício NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 3,03 61,34 1,04
DescricaoTipo Pensão NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 1,34 61,16 1,04
danoent Larger or equal to 2007,00 DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral 0,06 - 0,11 1,37 60,26 1,01
danoent Larger or equal to 2007,00 DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 2,60 - 5,20 1,40 60,26 1,01
Cargo ASS, TÉC, INF, E ADMINISTRAÇÃO NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE 3,63 59,93 1,00
NomeRelatorOriginal ROMEU DA FONTE Esfera M 3,04 59,92 1,00
DescricaoModalidade ATOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E REFORMA DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral 0,06 - 0,11 4,28 59,83 0,99
DescricaoModalidade RECURSO DescricaoTipoUniges Secretaria de Estado ou Equivalente 1,23 59,71 0,99
DescricaoModalidade ATOS DE APOSENTADORIA, PENSÃO E REFORMA DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 2,60 - 5,20 4,20 59,38 0,98
NomeRelatorOriginal ROLDÃO JOAQUIM DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 0,00 - 2,60 6,14 58,79 0,96
csegadment IRBE NomeRelatorOriginal ROLDÃO JOAQUIM 3,32 58,63 0,95
DescricaoModalidade RECURSO NomeRelatorOriginal ROLDÃO JOAQUIM 3,22 58,52 0,95
Cargo TERCEIRIZADO DescricaoModalidade RECURSO 3,23 58,49 0,95
csegadment IRGA DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 0,00 - 2,60 1,95 58,10 0,94
csegadment IRGA DescricaoModalidade RECURSO 1,86 57,88 0,93
DescricaoModalidade RECURSO LocalMaiorTramitacaoFormalizacao DIPR 3,07 57,28 0,91
csegadment IRGA danoent 2004,00 - 2005,00 1,40 57,26 0,91
cmtrfunent 1244 DescricaoModalidade PRESTAÇÃO DE CONTAS 2,34 57,14 0,90
csegadment IRBE danoent 2004,00 - 2005,00 1,07 56,98 0,90
cmtrfunent 9143 DuracaoFaseFormalizacao_Media_Geral 0,00 - 2,60 2,31 56,85 0,89
csegadment IRGA DuracaoFaseFormalizacao_Normalizado_Geral 0,00 - 0,06 2,05 56,69 0,89
cmtrfunent 9143 danoent 2004,00 - 2005,00 1,76 56,61 0,89  
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TABELA 25: REGRAS DE CLASIFICAÇÃO CLASSE ALVO SOFREU RPI COM UMA CONDIÇÃO 

ATRIBUTO1 VALOR1
SUPORTE 

(%)
MAUS 

(%)
LIFT

DescricaoTipo Repasse a Terceiros 1,02 9,36 3,148
DescricaoTipo Contratacao Temporaria 3,16 6,62 1,933
cmtrfunent 9357 1,20 6,47 1,868
csegadment IRSU 1,66 5,76 1,552
Cargo ESTAGIaRIO 1,84 5,19 1,303
DescricaoTipo Auditoria Especial 2,34 4,85 1,149
FlagRelator NA 5,17 4,16 0,843
NomeRelatorOriginal RNI 5,17 4,16 0,843
RelacaoEntreTempoServicoDiasTrabalhados_Normalizado MISSINGVALUE 5,17 4,16 0,843
FlagRelator Auditor 10,41 4,07 0,804
DescricaoTipoUniges Fundo 4,18 3,57 0,583
NomeRelatorOriginal RUY RICARDO 4,70 3,55 0,575
DescricaoModalidade REGISTRO DE ATOS E ADMISSAO DE PESSOAL 4,55 3,41 0,513
NEXO_GrupoDistribuicao 05E 7,57 3,08 0,364  
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TABELA 26: REGRAS DE CLASIFICAÇÃO CLASSE ALVO SOFREU RPI COM DUAS CONDIÇÕES 

ATRIBUTO1 VALOR1 ATRIBUTO2 VALOR2 SUPORTE 
(%)

MAUS 
(%)

LIFT

TipoDoc Oficio DescricaoTipo Contratacao Temporaria 1,90 9,43 3,18
Cargo TERCEIRIZADO DescricaoTipo Contratacao Temporaria 1,25 9,09 3,03
DescricaoTipo Contratacao Temporaria RelacaoEntreTempoServicoDiasTrabalhados_Normalizado 0.67 - 1.00 2,28 8,38 2,71
danoent 2006 FlagRelator NA 1,50 8,37 2,71
danoent 2006 NomeRelatorOriginal RNI 1,50 8,37 2,71
danoent 2006 RelacaoEntreTempoServicoDiasTrabalhados_Normalizado MISSINGVALUE 1,50 8,37 2,71
DescricaoTipo Contratacao Temporaria FlagRelator Conselheiro 2,57 7,44 2,30
danoent 2007 FlagRelator Auditor 2,33 7,44 2,30
cmtrfunent 370 FlagRelator Auditor 3,56 7,37 2,27
DescricaoTipo Contratacao Temporaria Esfera E 1,49 7,20 2,19
DescricaoModalidade ATOS DE APOSENTADORIA, PENSAO E REFORMA DescricaoTipo Contratacao Temporaria 2,28 7,07 2,13
danoexe 2005 DescricaoTipoUniges Fundo 1,03 6,40 1,84
Cargo ASS. TEC. INF. E ADMINISTRACAO FlagRelator Auditor 4,69 6,36 1,82
cmtrfunent 9207 danoent 2006 1,14 6,28 1,79
danoexe 2007 NomeRelatorOriginal RUY RICARDO 1,10 5,95 1,64
DescricaoModalidade ATOS DE APOSENTADORIA, PENSAO E REFORMA DescricaoTipo Fundo 1,03 5,81 1,58
TipoDoc NI FlagRelator Auditor 3,23 5,54 1,45
FlagRelator Auditor NEXO_GrupoDistribuicao 01E 1,40 5,53 1,45
FlagRelator Auditor NEXO_GrupoDistribuicao 02M 1,09 5,49 1,44
Cargo ASS. TEC. INF. E ADMINISTRACAO DescricaoTipoUniges Fundo 1,56 5,34 1,37
DescricaoTipo Auditoria Especial Esfera M 1,13 5,29 1,35
Cargo ASS. TEC. INF. E ADMINISTRACAO NomeRelatorOriginal RUY RICARDO 2,05 5,25 1,33
DescricaoTipo Auditoria Especial Processos_Conexos NAO 2,09 5,14 1,28
danoent 2006 DescricaoModalidade REGISTRO DE ATOS E ADMISSAO DE PESSOAL 2,10 5,11 1,27
danoexe 2006 FlagRelator NA 1,76 5,08 1,25
danoexe 2006 NomeRelatorOriginal RNI 1,76 5,08 1,25
danoexe 2006 RelacaoEntreTempoServicoDiasTrabalhados_Normalizado MISSINGVALUE 1,76 5,08 1,25
NomeRelatorOriginal RUY RICARDO Esfera E 1,53 5,08 1,25
danoent 2007 DescricaoTipoUniges Fundo 1,07 5,03 1,23
danoexe 2007 FlagRelator Auditor 2,61 5,02 1,23
csegadment IRPE Esfera E 1,21 4,93 1,18
Processo_Principal SIM LocalMaiorTramitacaoFormalizacao IRSA 1,10 4,89 1,17
DescricaoTipo Fundo LocalMaiorTramitacaoFormalizacao DIPR 1,35 4,87 1,16  
 

 


