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UNIDADES AUDITADAS
Diretoria de Gestão de Pessoas (DGPE) e
Coordenadorias de Gestão de Pessoas dos
Campi.

Senhor José Carlos de Sá Júnior,

1. Introdução

No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram identificadas situações cujas medidas de
saneamento devem ser aplicadas com celeridade pela Unidade Auditada. Assim sendo, estão
relacionados, 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 remuneração pagos indevidamente.

2.1 Fato

Com base nos dados extraídos do sistema e-Pessoal do Tribunal de Contas da União (TCU)
originou-se a demanda do Controle Externo para esclarecer a situação do servidor CPF
***.150.604-** que consta no tipo de indício “servidor falecido recebendo remuneração”,
conforme extrato individualizado de indício abaixo:

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



Servidor falecido
recebendo remuneração ***.150.604-**

Servidor faleceu em 23/08/2019(SISOBI), não é instituidor de pensão
e consta na folha de pagamento referente a 01/2020. Origem do
registro de óbito: CARTÓRIO REGISTRO CIVIL DO 12O
DISTRITO DO JABOATÃO DE GUARARAPES, RUA PAES LEME
N 54 PORTA LARGA, PRAZERES CEP: 54335065 JABOATAO
DOS GUARARAPES (PE)

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

Através da Solicitação de Auditoria nº 004-01/2021, de 31 de março de 2021, foi requerido à
Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE que apresentasse manifestação quanto a este indício
de irregularidade, mediante disponibilização das medidas adotadas - acompanhadas das
respectivas evidências comprobatórias.

Por meio do Ofício nº 029/2021/DGOP/DGPE/IFPE, o Departamento de Operações de
Pessoal (DGOP) informou que “a verificação junto ao Campus de origem do ex-servidor
falecido fez provocar a movimentação do processo 23300.005918.2020-18, que trata da
devolução de aposentadoria recebida indevidamente”. Ainda de acordo com o DGOP, “o
aposentado faleceu em 28/08/2019”, contudo, a sua exclusão da folha de pagamento foi
realizada em abril de 2021, tendo em vista “a falta de informações e do envio da Certidão de
Óbito”.

Com relação ao processo nº 23300.005918.2020-18, cabe destacar nos autos, os seguintes
documentos:

a. Planilha de cálculo, elaborada pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus
Barreiros em 28/04/2020, referente aos valores pagos indevidamente ao servidor CPF
***.150.604-**, no período de 24.08.2019 a 31.03.2020 (fl. 09);

b. Ofício nº 07/2021-CGPE/Campus Barreiros, de 24 de fevereiro de 2021, notificando o
CPF ***.496.704-**, referente à devolução do valor de R$ 24.614,21 (vinte quatro
mil seiscentos e quatorze reais e vinte e um centavos) pago indevidamente ao servidor
CPF ***.150.604-**, pai do notificado (fl. 10);

c. Considerações apresentadas referentes ao Ofício nº 07/2021-CGPE/Campus
Barreiros, com destaque para o requerimento do notificado, que solicita: “devolver o
valor R$ 24.614,21 (vinte quatro mil seiscentos e quatorze reais e vinte e um
centavos) em 40 parcelas no valor de R$ 615,35 (seiscentos e quinze reais e trinta
e cinco centavos)/cada.” (grifo nosso) (fls 13-17);

d. Documento emitido pela Coordenação de Gestão de Pessoas do Campus Barreiros,
em 15 de abril de 2021, endereçado à DGOP, com as considerações pertinentes ao
referido processo, para análise e demais providências (fl. 18).

Com relação ao documento descrito no item d, cabe destacar a seguinte manifestação da
DGOP:

[...]
7. Nestes termos, concluímos que esta demanda ainda exigirá atualizações
sucessivas da Diretoria de Gestão de Pessoas à Auditoria Interna, sobretudo no que
tange aos status da possível reposição ao erário, já conhecida pela
Administração (grifo nosso).
[...]

Diante do exposto, verifica-se a identificação, por parte da Coordenação de Gestão de
Pessoas do Campus Barreiros, da procedência do indício de irregularidade com relação ao



pagamento indevido de remuneração ao servidor CPF ***.150.604-**. Também foram
observadas medidas para notificação do fato, que resultou na demonstração do interesse do
notificado em ressarcir ao erário os valores de remuneração pagos indevidamente ao servidor
supracitado, apresentando, inclusive, uma proposta de pagamento. Entretanto, não foi
verificada a respectiva reposição ao erário desses valores

2.2 Causa

Fragilidades nos procedimentos de ressarcimento ao erário referente ao pagamento de
remuneração.

2.3 Recomendações

Recomendação 01: Promover a reposição ao erário dos valores de remuneração pagos
indevidamente ao servidor CPF ***.150.604-**.

2.4 Prazo para atendimento

31/05/2021.

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

Recife, 30 de abril de 2021.

Alexandre José Cunha da Silva
Auditor

SIAPE 1804255

Nota de Auditoria revisada. À consideração do Titular da Unidade de Auditoria Interna.

Recife, 03 de maio de 2021

Aércio José Pereira
Auditor

SIAPE 1357014

Nota de Auditoria aprovada. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de
Presidente do Conselho Superior.

Recife, 04 de maio de 2021

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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