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UNIDADE AUDITADA IFPE - Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE).
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José Carlos de Sá Júnior - Reitor e Presidente do Conselho Superior (CONSUP); e
 
Emmanuel de Freitas Júnior - Diretor de Gestão de Pessoas do IFPE.

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Pernambuco, (IFPE), criada pela Resolução CONSUP nº 01/2009, é o órgão técnico de controle interno, 
vinculado ao Conselho Superior do IFPE, nos termos do Art. 15º, § 3º, do Decreto nº 3.591, de 06 de 
setembro de 2000, que desenvolve atividades de avaliação independente e de assessoramento da 
administração.

 
Dessa forma, e em cumprimento ao item 6 do anexo II do PAINT-2022, combinado com o descrito 

na Ordem de Serviço nº 010/2022 - AUDI/CONSUP/IFPE, apresentamos o resultado do acompanhamento 
do indício de dedicação exclusiva desrespeitada, conforme informações disponíveis no sistema e-Pessoal 
do Tribunal de Contas da União (TCU).

 
O e-Pessoal é um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) que coleta, 

processa e tramita os atos de pessoal (atos de admissão, atos de concessão de aposentadoria, reforma e 
pensão) e os indícios de irregularidades em folhas de pagamento, conforme estabelece a Instrução 
Normativa - TCU nº 78, de 21 de março de 2018.

 
Destacamos que desde o exercício de 2019 a Auditoria Interna tem intensificado suas ações de 

avaliação, acompanhamento e monitoramento dos indícios de irregularidades em folhas de pagamento. A 
ideia consiste no monitoramento e acompanhamento contínuo, analisando os esclarecimentos e medidas 
adotadas pela gestão. O resultado dessas ações são materializadas em despachos, notas de auditoria, relatórios 
de auditoria e notas técnicas.

 
2. INDÍCIO MONITORADO
 

O indício monitorado pela Auditoria Interna procedeu da análise das providências adotadas pela 
gestão acerca da situação do servidor de CPF nº ***.454.074-**, ocupante do cargo de Professor do Ensino 



Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), vinculado ao regime de dedicação exclusiva (D.E.), com possível 
concomitância indevida com outras atividades remuneradas, em desacordo com o §2º do art. 22 da Lei 
12.772/12, que dispõe: 

 
[...]
§ 2º O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do exercício 
de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei. 
[...]
 

A situação de acumulação indevida do referido servidor foi inicialmente detectada pela Controladoria 
Geral da União (CGU), através das “trilhas de auditoria – Professores em regime de Dedicação Exclusiva 
(D.E) com acumulação indevida com outra atividade remuneratória”, conforme dispõe o teor do Ofício nº 
113/2019/CGPE/DG/SFC-CGU, datado de 22/08/2019, encaminhado ao IFPE.

 
No exercício de 2019, a Auditoria Interna observou que a Coordenação de Gestão de Pessoas do 

Campus Palmares abriu o processo nº 23705.015750.2019-62 para coletar informações, justificativas e/ou 
esclarecimentos referente ao indício supracitado.

 
Analisando os autos do respectivo processo, verificou-se, à época, que a implantação da Dedicação 

Exclusiva do servidor de CPF nº ***.454.074-** ocorreu em 08/10/2018, conforme Portaria IFPE/GR nº 
1.442/2018 e que o vínculo com o Colégio Motivo somente foi encerrado em 30/01/2019. 

 
Diante do exposto, a Auditoria Interna elaborou despacho, datado de 12/09/2019, no qual aponta a 

necessidade da conclusão da apuração da incompatibilidade de regime de Dedicação Exclusiva e possível 
ressarcimento ao erário. 

 
Contudo, a Auditoria Interna detectou, através do monitoramento dos Indícios de dedicação 

exclusiva desrespeitada, extraídas do sistema e-Pessoal do TCU, em 12/05/2022, que a situação do servidor 
de CPF nº ***.454.074-**, continuava com o registro de pendência, conforme abaixo:

 
Quadro 1 - Tipo de Indício: Dedicação exclusiva desrespeitada

CPF Descrição

CPF nº 
***.454.074-
**

A dedicação exclusiva exigida para o vínculo empregatício não está sendo observada:
PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO/INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO/REITORIA 
INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO (Jornada considerada: 40h); PROFESSOR DE MATEMÁTICA 
NO ENSINO MÉDIO/COLÉGIO MOTIVO - COLÉGIO MOTIVO LTDA (Jornada considerada: 11h); 
PROFESSOR DE FÍSICA NO ENSINO MÉDIO/COLÉGIO NÚCLEO - COLÉGIO NUCLEO EIRELI (Jornada 
considerada: 4h); PROFESSOR DE MATEMÁTICA DO ENSINO FUNDAMENTAL/CENTRO 
EDUCACIONAL CABENSE - CENTRO EDUCACIONAL CABENSE LTDA (Jornada considerada: 6h).

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU. Acesso em: 12/05/2022.
 

Dessa forma, e considerando o teor da Ordem de Serviço nº 010/2022 AUDI/CONSUP/IFPE, a 
Auditoria Interna requereu à Diretoria de Gestão de Pessoas, através da Solicitação de Auditoria nº 010-
09/2022 (Processo SEI nº 23294.012921/2022-67), a disponibilização das medidas adotadas - acompanhadas 
das respectivas evidências comprobatórias - em relação ao indício de dedicação exclusiva desrespeitada, 
descrito no quadro acima, uma vez que ainda permanecia no estado de “aguardando posicionamento” no 
sistema e-Pessoal do TCU em 12/05/2022.

 
Em atendimento à supracitada Solicitação de Auditoria, o Departamento de Gestão de Operações de 



Pessoal do IFPE, encaminhou à Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Ipojuca (Doc SEI nº 
0154277), instruções para sanar a situação questionada pela Auditoria Interna. 

 
Conforme informações e documentos anexados pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus

Palmares (Processo SEI nº 23294.012921/2022-67), verificou-se que o servidor havia prestado 
esclarecimentos nos autos do processo nº 23705.015750.2019-62 (Doc SEI nº 0156755) e que foram 
recepcionados pela referida coordenação. 

 
Em complemento, verificou-se a elaboração de memória de cálculo do valor a ser ressarcido ao 

erário, que resultou no montante de R$ 15.026,95 (Quinze mil e vinte e seis reais e noventa e cinco 
centavos), conforme Nota Técnica nº 01/2021/CGPE/CPMR/IFPE, de 25/11/2021 (Doc SEI nº 0156755).

 
De forma a dar ciência sobre a implementação do ressarcimento ao erário, o Departamento de Gestão 

de Operações de Pessoal, encaminhou a esta Auditoria Interna o despacho (Doc. SEI 0174726), datado de 
01/06/2022, que dispõe:

 
[...]
2. Considerando o teor dos despachos SEI n. 0156793 e 0157336 das Coordenações de Gestão de 
Pessoas dos campis Palmares e Ipojuca, respectivamente, identificamos que a demanda foi objeto de 
tratamento anterior nos autos do processo administrativo 23705.015750.2019-62 (0156755), o qual 
detectou um período de concomitância de Dedicação Exclusiva e outra atividade remunerada, 
restando necessário repor ao erário a importância de R$ 15.026,95 (quinze mil e vinte e seis reais e 
noventa e cinco centavos).
3. Neste sentido, incluímos a Ficha Financeira do autor, demonstrando que a reposição supracitada 
permanece vigente na folha de pagamento do servidor, à qual vem sendo descontada de forma 
parcelada desde Janeiro de 2022, com previsão de término em Junho de 2023. 
[...]
 

Por fim, convém alertar que o indício extraído do TCU apontou outros vínculos para o servidor de 
CPF nº ***.454.074-**, além do identificado com o Colégio MOTIVO. Dessa forma, é importante que a 
Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Ipojuca continue monitorando a situação desse servidor, 
apurando se o mesmo não manteve outro vínculo empregatício, seja público ou privado, a partir alteração do 
regime de trabalho para dedicação exclusiva, com o intuito de afastar os casos que se amoldam às 
excepcionalidades legais. 

 
3. CONCLUSÃO
 

Diante do exposto, verificou-se que a gestão adotou medidas para o atendimento da orientação 
disposta no despacho da Auditoria Interna, datado de 12/09/2019, sugerindo a conclusão da apuração da 
incompatibilidade de regime de Dedicação Exclusiva, verificando o ressarcimento ao erário. Entretanto, é 
indispensável que a Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Palmares acompanhe a evolução e 
regularidade do ressarcimento até a efetiva quitação do débito ao erário.
 

Nota Técnica elaborada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE nº 1804255 e revisada 
pelo auditor Fábio da Silva Pessôa, SIAPE nº 2178314.

 
Encaminhe-se ao Reitor do IFPE, na condição de Presidente do Conselho Superior.

 
Recife-PE, 06 de junho de 2022.



 

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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