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Senhor José Carlos de Sá Júnior,

1. Introdução

No decorrer do acompanhamento das demandas oriundas do Tribunal de Contas da União -
TCU, foram identificadas situações que requerem medidas de saneamento imediatas pela
Unidade Auditada. Nesse sentido, de forma a dar ciência aos gestores das impropriedades e
irregularidades constatadas, apresentamos, a seguir, os registros elaborados pela equipe de
auditoria, a providência recomendada e o prazo estabelecido para o seu atendimento.

2. Constatação

Ausência de ressarcimento ao erário de valores de auxílio-alimentação pagos indevidamente.

2.1 Fato

Mediante pesquisa realizada em 25 de março de 2021 no portal do TCU
(https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/faq/modulo-indicios.htm) - módulo indício -
a equipe de Auditoria verificou os indícios de irregularidades que estavam com o estado de
“aguardando esclarecimento”. A partir desta consulta, identificou-se que o servidor CPF
***.006.144-**, consta no tipo de indício “auxílio alimentação pago em duplicidade”,
conforme extrato individualizado de indício abaixo:

https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/faq/modulo-indicios.htm


Quadro 1 - Extrato Individualizado de Indício
Tipo de indício CPF Descrição

Auxílio alimentação
pago em duplicidade ***.006.144-**

Recebimento de auxílio-alimentação em mais de uma fonte pagadora:
Ministério Público de Pernambuco - auxílio-alimentação R$ 1.068,00;
Instituto Federal de Pernambuco/Reitoria - auxílio-alimentação R$
229,00.

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU (2021).

A partir dessa informação, verificou-se a abertura do processo administrativo nº
23737.020855.2019-66 CPLT/IFPE, em 11 de novembro de 2019, que tratou de apurar o
pagamento de auxílio-alimentação ao servidor CPF ***.006.144-** em mais de uma fonte
pagadora, quais sejam: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco
(IFPE) e Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

No que concerne à concessão mensal do auxílio-alimentação aos servidores públicos federais
civis ativos da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o §2º do art.
22 da Lei 8.460/1992 discorre a respeito nos seguintes termos:

[...]
§ 2º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição fará jus a
percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção.
[...]

Em análise ao supracitado processo administrativo, constatou-se que a Coordenação de
Gestão de Pessoas (CGPE) do Campus Paulista, através de e-mail encaminhado em 18 de
novembro de 2019, notificou o servidor CPF ***.006.144-** sobre o recebimento do
auxílio-alimentação em duplicidade e solicitou que o mesmo efetuasse a opção pela
manutenção de um único auxílio-alimentação, que fez a escolha pela permanência do
auxílio-alimentação pago pelo MPPE e a exclusão do efetivado pelo IFPE. Também foi
informado sobre a possibilidade de encaminhamento de contrarrazões, por parte do servidor,
em decorrência de possível ressarcimento ao erário, entretanto, o mesmo não encaminhou.

De forma a atender a Orientação Normativa nº 05/2013-MPOG, que estabelece os
procedimentos a serem adotados, pelos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da
Administração Pública Federal - SIPEC, para a reposição de valores ao Erário, também
verificou-se nos laudos do processo administrativo supracitado, que a CGPE do Campus
Paulista emitiu a Nota Técnica nº 01/2019/CGP/DGPLT/IFPE em 26 de novembro de 2019,
expondo os procedimentos adotados e apresentando sua conclusão.

Entre os procedimentos descritos nesta Nota Técnica, verificou-se a elaboração da memória
de cálculo de reposição ao erário, referente ao auxílio alimentação pago em duplicidade, na
qual foi considerado o valor pago em folha de pagamento de setembro de 2015 à novembro
de 2019, totalizando R$ 11.498,06 (onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e seis
centavos).

Com relação à conclusão disposta na Nota Técnica nº 01/2019, destacamos:

[...]
8. Assim, os fatos e pressupostos jurídico-administrativos deste processo conduzem
ao entendimento do afastamento da obrigação de o servidor ressarcir ao erário
na rubrica de auxílio-alimentação a partir da data de acumulação dos dois benefícios



(16/09/2015), por compreender consubstanciados os parâmetros de boa-fé objetiva
do servidor público em questão; e, também, pela autotutela própria da administração
Pública em, verificando a inconsistência no pagamento, revogar o ato de concessão
do benefício administrativo em folha de pagamento, o qual fora providenciado (fl.
28).
9. Em tempo, compreendemos que, se firmado o entendimento deste item 7,
restaria, ao servidor, o desconto do auxílio-alimentação a contar da data de
notificação pela opção de escolha (por e-mail) , ou seja, 18/11/2019, o qual já foi
providenciado na Folha de Dezembro de 2019 (fl. 28).
[...]

A partir da emissão desta conclusão, os autos foram encaminhados para a Diretoria de Gestão
de Pessoas (DGPE), que encaminhou para a Auditoria Interna o seguinte pronunciamento:

[...]
Constatamos que o servidor não teve má-fé, uma vez que declarou a acumulação e,
consequentemente, a exclusão do auxílio-alimentação à época.
Outrossim, o próprio servidor, durante o período de recebimento indevido, deveria
ter identificado a quantia recebida mensalmente, a título de auxílio-alimentação, nos
seus demonstrativos financeiros disponibilizados pelo SIGEPE.
Diante do exposto, entendemos que o servidor deverá ressarcir os valores
recebidos indevidamente (grifo nosso).
[...]

Cabe destacar que, este entendimento apresentado pela DGPE vai ao encontro a uma
manifestação expedida pelo Tribunal de Contas da União em relação aos indícios de
irregularidades em folha de pagamento, conforme disposto no portal
(https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/faq/modulo-indicios.htm), que diz:

[...]
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo
(operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada
da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em
que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo
com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
(grifo nosso).
[...]

A partir do recebimento do processo administrativo nº 23737.020855.2019-66, a Auditoria
Interna juntou aos autos, documento expedido em 11 de dezembro de 2019, no qual dispõe:
“que as providências adotadas pela gestão, até o presente momento, foram inseridas no
sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União”. Ademais, ressalta-se que também fez
parte deste documento a sugestão da Auditoria Interna de que “a gestão adote as medidas
cabíveis para instrução do ressarcimento dos valores recebidos indevidamente” (grifo
nosso).

Por fim, destacamos que consta no sistema e-Pessoal a manifestação do Tribunal de Contas
da União, registrada em 31/01/2020, referente ao indício de auxílio alimentação pago em
duplicidade ao servidor CPF ***.006.144-**, qual seja: “Aguardam-se os procedimentos
para reposição ao erário dos valores pagos em duplicidade”(grifo nosso).

https://portal.tcu.gov.br/fiscalizacao-de-pessoal/faq/modulo-indicios.htm


Em síntese, foram constatadas as seguintes providências adotadas pela gestão: exclusão do
auxílio-alimentação do servidor CPF ***.006.144-**; elaboração de memória de cálculo de
reposição ao erário; emissão da Nota Técnica nº 01/2019/CGP/DGPLT/IFPE. Entretanto, em
que pese a Direção de Gestão de Pessoas ter disposto que o “servidor deverá ressarcir os
valores recebidos indevidamente”, a Auditoria Interna ter sugerido a adoção das “medidas
cabíveis para instrução do ressarcimento dos valores recebidos indevidamente” e o TCU se
manifestar pelo aguardo dos “procedimentos para reposição ao erário dos valores pagos em
duplicidade”, não foram apresentadas evidências quanto ao atendimento da respectiva
manifestação do TCU.

2.2 Causa

Fragilidades nos procedimentos de ressarcimento ao erário referente ao pagamento em
duplicidade de auxílio-alimentação.

2.3 Recomendações

Recomendação 01: Promover a reposição ao erário dos valores de auxílio-alimentação pagos
indevidamente ao interessado identificado no Quadro 1 desta Nota de Auditoria.

2.4 Prazo para atendimento

30/04/2021.

A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar
quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Recife, 09 de abril de 2021.

Alexandre José Cunha da Silva
Auditor

SIAPE 1804255

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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