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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, em cumprimento ao item 6 do anexo I do PAINT-2021, 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, serão
apresentados, nas próximas seções/subseções, os registros elaborados pela equipe de
auditoria, as providências recomendadas e o prazo estabelecido para os respectivos
atendimentos.

Ressaltamos que as recomendações propostas por esta Auditoria Interna serão objeto de
monitoramento, cujo propósito é verificar se as medidas implementadas pela gestão foram
suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada.

2. Constatação

Dedicação Exclusiva Desrespeitada.

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
***.002.584-**, que consta no tipo de indício “dedicação exclusiva desrespeitada”,
conforme síntese do extrato individualizado de indício abaixo:

Quadro 1 - Síntese do Extrato Individualizado de Indício
Tipo de indício CPF Órgão

Dedicação Exclusiva
Desrespeitada

***.002.584-**

A dedicação exclusiva exigida para o vínculo empregatício não está
sendo observada:

● Professor Ens Básico Tecn Tecnológico/IFPE;
● Praça da Aeronáutica/Grupamento de Apoio de Recife -

Gap-rf - Comando da Aeronáutica;
● Primeiro Sargento - Carreira - Mecânica de Aeronaves/

Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (Vinculador)
/Gap Rf.

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU. Acesso em : 23/08/2021.

De acordo com o Quadro 1, o indício apontado pelo TCU refere-se à não observância da
dedicação exclusiva exigida para o vínculo empregatício pelo servidor.

A partir dessas informações extraídas do sistema e-Pessoal do TCU, o Departamento de
Gestão de Operações de Pessoal do IFPE procedeu à impulsão ao processo
23734.009675.2018-72 (fls. 32 à 34), o extrato individualizado do indício de irregularidade
supramencionado, visando esclarecimento e/ou regularização da situação apontada.

Com relação ao Professor das Instituições Federais de Ensino, ocupante de cargo efetivo do
Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal e submetido ao regime de trabalho com
Dedicação Exclusiva, é importante ressaltar o § 2º do art. 20 da Lei 12.772/2012, 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.
[...]

Ainda nesse contexto, os artigos 14 e 15, do anexo do Decreto nº 94.664 /87, que discorrem
sobre o regime de trabalho do professor da carreira do Magistério Superior e da carreira do
Magistério de 1º e 2º Graus, respectivamente, apresentam no inciso I, o seguinte:

[...]
I - dedicação exclusiva, com obrigação de prestar quarenta horas semanais de
trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de outra
atividade remunerada, pública ou privada; (grifo nosso).
[...]

A partir do exame no processo administrativo nº 23734.009675.2018-72, a equipe de
auditoria identificou que o servidor CPF ***.002.584-** teve o seu regime de trabalho
alterado para 40 (quarenta) horas em regime de Dedicação Exclusiva no Instituto Federal de
Pernambuco (IFPE), a contar de 01/10/2018, conforme Portaria IFPE/GR nº 1.396, de 01 de
outubro de 2018 (fl. 18).



Também foi observado que o servidor supracitado foi licenciado ex-officio e excluído do
serviço ativo da Força Aérea Brasileira (FAB), a contar de 05 de novembro de 2018,
conforme Portaria COMAR2 nº 16/GAB-2, de 5 de novembro de 2018 (fl. 28).

Diante do exposto, verifica-se que o servidor CPF ***.002.584-** teve a concessão de sua
Dedicação Exclusiva a contar de 01/10/2018, entretanto, o licenciamento na Força Aérea
Brasileira (FAB) deu-se a contar de 05/11/2018, caracterizando, desta forma, um
descumprimento à disposição legal, uma vez que, mesmo na condição de está submetido ao
regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva no IFPE, houve o exercício,
concomitantemente, em outra atividade remunerada entre o período de 01/10/2018 à
04/11/2018, na Força Aérea Brasileira.

Nesse mesmo sentido, o Departamento de Gestão de Operações de Pessoal do IFPE, se
pronunciou nos seguintes termos:

[...]
5. Neste caso, o servidor teve a concessão de sua Dedicação Exclusiva neste Instituto
Federal de Pernambuco (IFPE) a contar de 01/10/2018, conforme subitem 2.10.
Todavia, o licenciamento no Comando da Aeronáutica deu-se a contar de 05/11/2018.
[...]
6. Portanto, SUGERE-SE que a Coordenação de Gestão de Pessoas do campus Abreu e
Lima, neste processo administrativo, adote as medidas cabíveis à instrução do processo
à devolução ao erário da diferença de 40 horas com e sem Dedicação Exclusiva pelo
servidor, a julgar pela viabilidade da distinção de tabelas de remuneratórias em relação
a cada uma dessas jornadas de trabalho, assim como pela concepção trazida na Nota
Técnica 198/2009/COGES/DENOP/SRH/MP a respeito da possível devolução limitada
ao “plus relativo à dedicação exclusiva”, pelo período de 01/10/2018 a 04/11/2018,
instruindo este processo ressarcitório conforme Orientação Normativa SGP/MPOG n.
05/2013.
[...]

Destarte, tendo em vista o que foi apresentado pela Unidade Auditada, verifica-se a
pertinência da aplicação legal que trata da reposição ao Erário pelo exercício irregular da
dedicação exclusiva, combinada com a Orientação Normativa SGP/MPOG nº 05/2013.

2.2 Causa

Exercício cumulativo em outra atividade remunerada, pública ou privada, vedado pelo artigo
20 da Lei 12.772/2012.

2.3 Recomendação

Promover a reposição ao erário dos valores de remuneração pagos indevidamente ao servidor
CPF ***.002.584-**, em função de Dedicação Exclusiva Desrespeitada.

2.4 Prazo para atendimento

30/10/2021.



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

Recife, 23 de setembro de 2021.

Alexandre José Cunha da Silva
Auditor

SIAPE 1804255

Nota de Auditoria revisada pelos auditores Aércio José Pereira, Siape nº 1357014 e Fábio de
Silva Pessoa, Siape nº 2178314. Encaminhe-se ao Magnífico Reitor do IFPE, na condição de
Presidente do Conselho Superior.

Recife, 24 de setembro de 2021.

David Lima Vilela
Titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE

SIAPE 1867177
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