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1. Introdução
 
No decorrer do acompanhamento das demandas oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU), em 
cumprimento ao item 6 do anexo II do PAINT-2022, foram identificadas situações que requerem medidas 
de saneamento pela Unidade Auditada.
 
Nesse contexto apresentamos o indício de irregularidade extraída do sistema e-Pessoal do TCU, que 
apontou, no grupo de indício "remuneração acima do teto", a situação de uma servidora que recebeu 
valores acima do teto constitucional em 01/06/2022.
 
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.
 
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
 
Remuneração acima do teto constitucional.

2.1 Fato

Mediante consulta realizada no sistema e-Pessoal, módulo indício, do Tribunal de Contas da União (TCU), 
em 17/10/2022, a equipe de auditoria verificou que a servidora CPF ***.661.204-**, está relacionada no 
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tipo de indício remuneração acima do teto, no estado de “aguardando esclarecimento”, conforme síntese 
do extrato individualizado de indício abaixo:

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

Remuneração 
acima do teto

***.661.204-
** 

Pagamento acima do teto constitucional no mês 01/06/2022, totalizando R$ 41672.71. 
Rubricas consideradas no cálculo: 
1 - VENCIMENTO BÁSICO, 82915 - RT - RSC LEI 12.772/12 AT, 82915 - RT - RSC LEI 12.772/12 
AT, 82915 - RT - RSC LEI 12.772/12 AT

Fonte: sistema e-Pessoal do TCU (2022). Acesso em: 17/10/2022.

Conforme descrito no Quadro 1, o indício, isto é, a divergência entre a situação encontrada na Unidade 
Jurisdicionada (UJ) e o critério, refere-se ao recebimento de remuneração acima do teto constitucional.

Com relação ao limite remuneratório, percebido cumulativamente por servidor, empregado ou militar, 
aposentado, inativo ou beneficiário de pensão, o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal dispõe:

[...]

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais 
agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados 
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal 
de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este 
limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Nova 
redação dada pela EC 41/03).  [...]

É importante ressaltar que, com a conclusão do exame dos recursos extraordinários nº 612.975 – Tema nº 
377 – e 602.043 – Tema nº 384, em abril de 2020, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese, 
considerado o teto previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal:

Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a 
incidência do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, pressupõe a consideração de cada um 
dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório 
dos ganhos do agente público (grifo nosso). 

Assim, verifica-se que há de considerar-se, para efeito de teto, não o somatório do que percebido, mas a 
remuneração resultante de cada qual das relações jurídicas mantidas. 

Nesse diapasão, a Portaria SGP/SEDGG/ME nº 4.975, de 29 de abril de 2021, introduziu novos 
procedimentos para a aplicação do limite remuneratório de que tratam o inciso XI e o § 10 do art. 37 da 
Constituição Federal sobre a remuneração, provento ou pensão percebidos cumulativamente por servidor, 
empregado ou militar, aposentado, inativo ou beneficiário de pensão e demais providências, entre os quais, 
destacamos o art. 2º:

[...]

Art. 2º - Nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação de cargos públicos, o limite 
remuneratório de que trata o inciso XI do art. 37 da Constituição Federal  incide isoladamente em 
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relação a cada um dos vínculos, na seguinte conformidade: I - de dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas; II - de dois cargos de 
professor; III - de um cargo de professor e outro técnico ou científico; ou IV - de um cargo, emprego 
ou função com cargo eletivo de vereador, havendo compatibilidade de horários (grifo nosso) .   [...] 

Dessa forma, observa-se que o supracitado artigo esclarece, também, que nos casos autorizados 
constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da 
Constituição Federal, dar-se-á isoladamente em relação a cada um dos vínculos.

Entretanto, isso não invalida os resultados obtidos através da pesquisa junto ao sistema e-Pessoal do TCU, 
uma vez que, de acordo com o extrato individualizado de indício, no campo “situação dos indícios por 
órgão envolvido”, observou-se que para a situação descrita referente à servidora CPF nº ***.661.204-**, foi 
apresentado apenas o vínculo com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco 
(IFPE) e uma matrícula funcional, pressupondo assim, que não houve, no caso em tela, a percepção 
cumulativa de remuneração.

Diante do exposto, é importante que Unidade Auditada analise a ficha financeira da servidora supracitada 
pertinente ao mês de competência no qual foi detectada a possível violação ao teto remuneratório com a 
descrição do indício, a fim de verificar se todas as rubricas foram devidamente consideradas.
 
Por fim, é importante ressaltar que a Unidade de Auditoria Interna irá analisar as providências adotadas e 
caso a situação de irregularidade não seja sanada ou devidamente regularizada, será alvo de novos 
trabalhos de monitoramento e poderá ser encaminhada para providências de outras instâncias 
competentes, conforme o caso.

 

2.2 Causa

O processo de pagamento de remuneração não observou o limite do teto constitucional.
 
2.3 Recomendações
 
Recomendação 01:Proceder com a aplicação da rubrica de abate-teto, se confirmada a irregularidade.
 
2.4 Prazo para atendimento
 
18/11/2022.
 
A equipe de auditoria estará disponível, através de e-mail ou telefone, para prestar quaisquer 

esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

 

Nota de Auditoria elaborada pelo auditor Alexandre José Cunha da Silva, SIAPE 1804255 e revisada pelo 

auditor Aércio José Pereira, SIAPE nº 1357014. 

 

Documento assinado eletronicamente por David Lima Vilela, Auditor, em 04/11/2022, às 16:08,
conforme art. 6º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.ifpe.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0390090 e o
código CRC 32570E89.
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