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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ – Unifesspa 

AUDITORIA INTERNA 
Cidade Universitária - Av. dos Ipês, área de expansão urbana da Nova Marabá, Bairro: Cidade Jardim 

CEP: 68.500-000 Marabá-PA 

Telefone: (94) 2101-5925 

audin@unifesspa.edu.br 

 

 

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PROGEP) 

Exercícios: 2018 / 2019 

Tipo de Auditoria: Acompanhamento da Gestão 

     Processo n.º: 23479.008909/2018-22  

 

 

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº 01/2019 

 

 

 

Considerando o objeto do Processo n° 23479.008909/2018-22, consoante ao estabelecido nos 

Planos Anuais de Auditoria Interna (PAINT), aprovados pela Resolução n.º: 032/CONSAD, de 

25 de janeiro de 2018, e Resolução nº 045/CONSAD1, de 30 de janeiro de 2019, apresenta-se os 

resultados dos exames realizados no âmbito da Unifesspa com vistas a avaliar a atuação da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas (PROGEP), em relação aos mecanismos de 

controles existentes para detectar a ocorrência de servidores do Plano de Carreiras e Cargos de 

Magistério Federal, com Dedicação Exclusiva (DE), enquadrados em algum dos seguintes 

indicativos: a) exercícios de cargos públicos, com possíveis indícios de acumulação ilegal; b) 

exercícios de cargos públicos e cargos na iniciativa privada, com possível acumulação ilegal; c) 

exercício cumulativo com outras atividades relacionadas à gerência ou administração de 

sociedade privada. As análises foram realizadas com base no relatório nominal de servidores, 

extraído via ferramenta DW do SIAPEnet pela Diretoria de Administração de Pessoal (Despacho 

via SIPAC em 04.07.2018 – Fl. nº 12), tendo como base as informações da folha de pagamento 

do mês de maio de 2018. 

 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

Os trabalhos foram realizados no período de 14 de junho de 2018 a 30 de setembro de 2020, por 

meio de análise documental efetuada sobre os documentos enviados por intermédio dos seguintes 

expedientes: I) Despacho efetuado pela PROGEP, por meio da Diretoria de Administração de 

                                                 
1 Esta Ação de Auditoria foi prevista inicialmente no PAINT/2018, no entanto, pela não realização da ação no 

exercício de 2018, a ação necessitou ser reinserida no PAINT/2019. 
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Pessoal, via SIPAC em 04.07.2018 (Fl. nº 12); II) Memorando Eletrônico n.º 33/2018-DAP de 

14.09.2018 (Fl. nº 17); III) Memorando Eletrônico nº 44/2018-DAP de 24.10.2018 (Fl. 19); IV) 

Memorando Eletrônico nº 50/2018-DAP de 14.11.2018 (Fl. 20), e V) Memorando Eletrônico nº 

07/2019-CLON de 01.11.2019 (Fl. Nº 28).  

 

Cumpre ressaltar, que o objeto desta ação de auditoria constitui risco elevado para a instituição, 

considerando que acumulações ilícitas e gerências privadas exercidas por servidores geram 

impactos negativos para a administração pública e prejudicam a dedicação desempenhada no 

exercício regular nesta Instituição Federal de Ensino Superior (IFES). 

 

Destacamos que o longo período utilizado para conclusão dos trabalhos desta ação de auditoria, 

se deve ao fato da Unidade de Auditoria Interna dispor, de forma integral, em grande parte do 

citado período, de apenas uma servidora (Titular da Unidade) no exercício das atividades de 

auditoria, o que levou à necessidade de, em diversos momentos, paralisar as atividades 

relacionadas à esta ação, para atendimento de outras demandas que se fizeram necessárias. 

 

Nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames. 

 

 

 

2 – OBJETIVOS DO TRABALHO 

 

 

Examinar as ferramentas de controle utilizadas pela PROGEP relativas às demandas de 
acumulação de cargos na administração pública pelos servidores docentes em Regime de 

Dedicação Exclusiva; 

 

Analisar as estruturas de controle implementadas pela PROGEP inerentes ao exercício de 
atividade remunerada no setor privado, no que se refere aos servidores docentes em Regime de 

Dedicação Exclusiva; 

 

Verificar possíveis ocorrências que possam caracterizar a infringência das normas aplicáveis a 
acumulação de cargos e exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, pelos 

servidores docentes em Regime de Dedicação Exclusiva; 

 

Identificar os mecanismos que podem ser utilizados pela gestão no sentido de aprimorar o sistema 
de controle interno, de modo a reduzir os riscos administrativos que acarretam prejuízos à 

Universidade. 

 

 

3 – QUESTÕES DE AUDITORIA 

 

A partir dos objetivos da ação e a fim de avaliar em que medida os controles existentes na 

Unifesspa são suficientes para garantir o cumprimento da legislação pertinente, formulou-se 

questões de auditoria. Desta forma, a partir das referidas questões, os trabalhos foram desenvolvidos 

com base em uma série de verificações, conforme exposto no presente relatório. 

 

Foram elaboradas as seguintes questões: 
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Questão 1: Foram identificadas, nesta ação de controle, ocorrências de exercícios de cargos 
públicos, com possíveis indícios de acumulação ilegal? 

 

 
Questão 2: Foram identificadas, nesta ação de controle, ocorrências de indicativos de servidores 

exercendo cumulativamente outras atividades relacionadas à gerência ou administração de 

sociedade privada? 

 
Questão 3: Os mecanismos de controle utilizados na Unifesspa com vistas a impedir a 

acumulação ilegal de cargos, empregos e funções são efetivos? 

 
Questão 4: Os mecanismos de controle utilizados na Unifesspa com vistas a impedir o 

exercícios de outras atividades relacionadas à gerência ou administração de sociedade privada 

são efetivos? 

 

 

 

4 – ESCOPO E EXTENSÃO DOS TRABALHOS 

 

 

Inicialmente, conforme consta no Programa de Auditoria (fls. 02 a 05), pensou-se em realizar 

seleção pelo método de amostragem aleatória (30% dos servidores em regime de dedicação 

exclusiva), no entanto, considerando que a lista com a relação de docentes, referente ao mês de 

05/2018 (fornecida pela PROGEP) continha 355 (trezentos e cinquenta e cinco) nomes, avaliou-

se ser possível considerá-la na sua totalidade (100%) para fins de análises/consultas junto aos 

sistemas governamentais (Receita Federal e RAIS), e posterior elaboração da “relação de 

servidores” a ser considerado para demais averiguações junto à PROGEP. 

 

A partir do cruzamento dos dados, levantados pela Unidade de Auditoria Interna-AUDIN, dos 

servidores docentes da Unifesspa, em regime de dedicação exclusiva, constantes da folha de 

pagamento do mês de maio de 2018, com a base de dados da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativas ao exercício de 2018 

(Ano base 2017), foram identificadas 21 (vinte e uma) ocorrências de servidores docentes em 

Regime de Dedicação Exclusiva, com possíveis indícios de estarem exercendo cumulativamente 

um ou mais cargos na esfera pública e/ou privada (conforme detalhamento constante nas folhas 

13 e 14). Esse quantitativo de servidores, que compôs a relação a ser objeto de 

avaliação/acompanhamento no decorrer das atividades desta ação de auditoria, representa 6% do 

total de servidores docentes em regime de dedicação exclusiva (ao tempo do início dos trabalhos, 

referente a folha de pagamento do mês de maio de 2018). 

 

5 – METODOLOGIA ADOTADA 

 

 

Os procedimentos de auditoria adotados foram: testes de observância e substantivos. Os testes de 

observância visam à obtenção de razoável segurança de que os controles internos estabelecidos 

estão em efetivo funcionamento e cumprimento. Os testes substantivos visam à obtenção de 
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evidências quanto à suficiência, exatidão e validação da conformidade do Regime de Dedicação 

Exclusiva dos docentes da Unifesspa.  

 

 

Os procedimentos de Auditoria adotados por meio de Testes Substantivos materializaram-se por 

meio da realização das análise dos documentos disponibilizados pela PROGEP, em confronto 

com os exames dos registros no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos/Unifesspa 

(SIGRH), bem como por meio de consultas às informações disponíveis na página da Receita 

Federal2 e da RAIS3. 

 

 

 

 

6 – RESULTADO DOS EXAMES 

 

6.1 - ÁREA DE EXAME: GESTÃO DE PESSOAS 

 

6.1.1 - Avaliação de Pessoal – Exame de regularidade do Regime de Dedicação Exclusiva 

dos docentes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 1: 

 

Indicativos de supostas acumulações irregulares de cargos públicos e descumprimento ao 

regime de Dedicação Exclusiva (D.E). 

 

Possível ocorrência de violação, por parte de professores em regime de Dedicação 

Exclusiva, do art. 14, I, do Decreto 94.664/1987 e do art. 20 § 2º da Lei 12.772/2012,  que 

vedam ao professor sujeito ao regime de dedicação exclusiva exercer outra atividade 

remunerada, pública ou privada. 
 

 

Fato: 

 

A partir do cruzamento dos dados dos servidores da Unifesspa, constantes da folha de pagamento 

do mês de maio de 2018, com a base de dados da RAIS, relativa ao exercício de 2018 (Ano Base 

2017),  detectou-se a ocorrência de 15 (quinze) docentes, integrantes do Plano de Carreiras e 

Cargos do Magistério Federal, com Dedicação Exclusiva (D.E.), enquadrados no “indicativo de 

exercício de cargos públicos, com possível indício de acumulação ilegal”.  

 
Dos 15 (quinze) indicativos de possível exercício cumulativo de um ou mais cargos na esfera 

pública e privada, 04 (quatro) casos apresentaram elementos concretos para a ocorrência de 

apurações e tomada de devidas providências. Seguem relacionados no QUADRO 01:  

                                                 
2 http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 
3 http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf 

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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Quadro 01 – Indicativos de exercício cumulativo 

 

 

 

 

Cadastro SIAPE 

Vínculo RAIS – Foram consultadas as RAIS dos seguintes exercícios: 

 I) Exercício: 2018 / Ano base: 2017 e 

 II) Exercício: 2019 / Ano base: 2018 

Indicativos de exercício cumulativo de um ou mais cargos na esfera pública 

Nº SERVIDOR VÍNCULO COM A 

INSTITUIÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 

01 HELVES BELMIRO 

DA SILVEIRA. 

 

Data de Ingresso: 

07/08/2017 
CPF: 674.018.642-15 
 

 

 

 

 

 

Secretaria da Educação, 

Juventude e Esportes/TO 

CNPJ: 25.053.083/0001-08 

 

OBS.: Em consulta ao 

Portal de Transparência do 

Poder Executivo do 

Tocantins foram 

identificados pagamentos 

referentes aos meses de 

08/2017 e 12/2018. 

1) Quando ingressou na Unifesspa, o servidor encontrava-se em “Licença para Tratar de 

Interesses Particulares, sem remuneração – 10.08.2017 a 09.08.2020”, do Cargo de Professor da 

Educação Básica (SEDUC/TO), conforme Despacho 2.816/2017 – Publicado no DOE em: 

13/06/2017; 

2) No Processo de Nomeação nº 011112/2017 consta a Declaração de Não Acumulação de 

Cargo Público expedida em 04.08.2017 (Fl. 12); 

3) PROGEP efetuou comunicação com o servidor, por meio do Memorando 565/2018-

CLON/PROGEP de: 14/09/2018; 

4) Foi apresentado comprovante de protocolo do pedido de exoneração/vacância da Secretaria 

da Educação, Juventude e Esportes/TO a contar de 1º/09/2017 (Requerimento assinado pela 

Direção da Escola em 06/09/2018); 

5) Servidor foi exonerado, a pedido, do cargo de Professor da Educação Básica, do Quadro de 

Profissionais do Magistério, da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes, a partir de 

01/09/2017 (PORTARIA Nº 1.358, publicada no DOE/TO em 26.10.2018); 

6) Foi formalizado o Processo nº 23479.017313/2018-13 (Originado por meio do Memorando 

nº 658/2018 - DAP/PROGEP de 09/11/2018), para análise e parecer da Coordenadoria de 

Legislação e Orientação Normativa da PROGEP, sobre o referido caso de desenvolvimento de 

outras atividades pelo servidor.  

 

Análise da Auditoria: Possível Período de Acumulação Ilegal de Cargos Públicos: 07 a 

31/08/2017, conforme o disposto na Súmula nº 246 do TCU, citada nas análises proferidas no 

bojo dos processos que originaram os Acórdãos 425/2012-TCU-1ª Câmara, 784/2012-TCU-

Plenário e 1457/2013-TCU–Plenário (“No tocante à informação de que o servidor encontra-se 

licenciado do cargo ocupado na Prefeitura Municipal de Osasco/SP desde 30/2/2010, para tratar 

de assuntos particulares, tal circunstância não tem o condão de tornar a acumulação legal, tendo 

em vista o entendimento consagrado neste Tribunal, consubstanciado na Sumula n.º 246, 

aplicável por analogia ao presente caso, de que o instituto da acumulação de cargos se dirige à 

titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção de vantagens 

pecuniárias, conforme anotou a unidade técnica”. – Trecho extraído do voto no Processo que 

originou o Acórdão 784/2012-TCU-Plenário). 

02 NAYARA DA SILVA Secretaria de Estado de 1) No Processo de Nomeação nº 012790/2017 consta a Declaração de Não Acumulação de 
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CAMARGO 

 

Data de Ingresso: 

06/09/2017 
CPF: 744.885.202-78 
 

 

Educação/PA 

CNPJ: 05.054.937/0001-63 

 

OBS.: Em consulta ao 

Portal de Transparência do 

Governo do Estado do 

Pará, foram localizados 

Demonstrativos de 

pagamentos dos períodos: 

09/2017 a 02/2018 

Cargo Público expedida em 05.09.2017 (Fl. 18); 

2) Foi efetuada comunicação com a servidora, por meio do Memorando 566/2018-

CLON/PROGEP de: 14/09/2018. 

3) Foi formalizado o Processo nº 23479.017312/2018-24 (Originado por meio do Memorando 

nº 659/2018 - DAP/PROGEP de 09/11/2018), para análise e parecer da Coordenadoria de 

Legislação e Orientação Normativa da PROGEP, sobre o referido caso de desenvolvimento de 

outras atividades pela servidora.  

4)Foi apresentada a Portaria nº 088/2019-CPSP, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará 

em 04 de janeiro de 2019, através da qual foi retificada a data de vacância do cargo de 

Professora/SEDUC/PA para 07/09/2017 (Processo nº 1315771/2018). 

 

Análise da Auditoria: Com a publicação da Portaria 088/2019-CPSP (DOE 04.01.2019), a 

infringência ao regime de Dedicação Exclusiva se limitou a 01 (um) dia.  

 

 

03 TANIA MARIA 

MOREIRA 

 

Data de Ingresso: 

18/03/2014 

CPF: 405.867.150-53 
 

 

 

 

Secretaria de Estado de 

Educação/RS 

CNPJ: 92.941.681/0001-00 

 

OBS.: Em consulta ao 

Portal de Transparência do 

Governo do Estado do RS, 

foram localizados 

pagamentos ref. aos meses 

02/2017 a 04/2018 com o 

status de "Servidora Ativa - 

Vínculo junto a 

SEDUC/RS" 

 

 

1) Servidora encontra-se em exercício provisório na Universidade Federal de Santa Maria desde 

27/02/2017, conforme Portaria nº 44/2017-MEC; 

2) No Processo de Nomeação nº 000075/2014 consta a Declaração de Não Acumulação de 

Cargo Público expedida em 10.03.2014 (Fl. 14); 

3) Em 14.09.2018 foi encaminhado Ofício nº 102/2018 - PROGEP/Unifesspa para UFSM. 

4) Foi apresentado comprovante de aposentação da Secretaria de Educação do Estado do Rio 

Grande do Sul, publicado no DOE-RS em 20/04/2018 (Protocolo: 2018000090711); 

5) Foi formalizado o Processo nº 23479.016448/2018-61 (Originado por meio do Memorando 

nº 604/2018 - DAP/PROGEP de 19/10/2018), para análise e parecer da Coordenadoria de 

Legislação e Orientação Normativa da PROGEP, sobre o referido caso de desenvolvimento de 

outras atividades pela servidora; 

6) Em 01.11.2019 a PROGEP, por meio da CLON (Memo Eletrônico 07/2019), informou que o 

processo nº 23479.016448/2018-61 encontra-se em tramitação para reposição dos valores 

auferidos indevidamente no período entre 18/03/2014 a 19/04/2018, estando concluso para 

análise da “contestação” feita pela interessada nos termos do artigo 7º da Orientação nº 5 de 

21/02/2013. 

 

Análise da Auditoria: Possível Período de Acumulação Ilegal de Cargos Públicos: 18/03/2014 

a 19/04/2018, 

 

04 TEREZINHA 

CAVALCANTE 

FEITOSA 

 

Secretaria de Estado de 

Educação/PA 

CNPJ: 05.054.937/0001-63 

 

Vínculo desde 03/02/2004, 

1) No Processo de Nomeação nº 008710/2016-63 consta a Declaração de Não Acumulação de 

Cargo Público expedida em 17.08.2016 (Fl. 08); na citada declaração a servidora marcou a 

opção: “Estou em gozo de aposentadoria” e escreveu por extenso: “SEDUC/PA”. 

 

2) Foram apresentados os seguintes documentos: a) Declaração expedida pela SEDUC/PA em 
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Data de Ingresso: 

19/08/2016 
CPF: 215.445.651-00 
 

 

 

 

 

de acordo com informações 

da RAIS-2018/2019. 

 

04/08/2016, na qual consta que a servidora se encontra afastada de suas atividades desde 

01/08/2014 no aguardo de sua aposentação; b) Espelho do sistema Portal SEDUC no qual 

encontra-se sob código 1009 – professor aguardando aposentadoria; c) Cópia do mandado de 

segurança 0008255-77.2016.8.14.0047 no qual a servidora requer a celeridade de análise do 

pedido por tratar-se de pessoa idosa.  

 

Análise da Auditoria: Possível Período de Acumulação Ilegal de Cargos Públicos: 19/08/2016 

a atualmente, com base na decisão contida no Acórdão 784/2012-TCU-Plenário, bem como 

conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Mandado de 

Segurança nº MS 27955/DF –Julgamento 13/04/2018 (3. A impossibilidade de acumulação de 

cargos, empregos e funções se mantém, mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A 

concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, “não descaracteriza o vínculo 

jurídico do servidor com a Administração” - RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. 

Ellen Gracie.”) 

Fonte: RAIS – Exercícios 2018 e 2019. 
 

 

Situações esclarecidas – Não constatada a Infringência ao Regime de Dedicação Exclusiva (falsos positivos) 

 

 

A seguir (QUADRO 02) pontuamos as análises relacionadas aos 11 (onze) casos, os quais não foram constatadas infringências ao 

Regime de Dedicação Exclusiva pelo exercício cumulativo de um ou mais cargos nas esferas pública e/ou privada (representando indícios 

falsos positivos). São estes: 

 
Quadro 02 – Indícios falsos positivos 

 Cadastro SIAPE Vínculo RAIS – Foram consultadas as RAIS dos seguintes exercícios: 

 I) Exercício: 2018 / Ano base: 2017 e 

 II) Exercício: 2019 / Ano base: 2018 

Situações esclarecidas – Não constatada a Infringência ao Regime de Dedicação Exclusiva (indícios falsos positivos). 

Nº SERVIDOR VÍNCULO COM A 

INSTITUIÇÃO  

OBSERVAÇÕES: 

01 CRISTIANE MARQUES 

DE LIMA TEIXEIRA 
 

Data de Ingresso: 16/04/2018 

CPF: 032.463.094-85 

 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foram 

constatados os seguintes 

vínculos (Não constando as 

datas de desligamentos): 

1) Ser Educacional S.A.  

CNPJ: 04.986.320/0001-13 

1) No Processo de Nomeação nº 005428/2018-65 constam os seguintes documentos: a) 

Declarações expedidas em 16/04/2018 afirmando o "Não exercício de outras atividades em 

entidades de direito público/privado" (Folhas 12 e 13); b) Declaração da empresa SER 

EDUCACIONAL S.A, expedida em 06/04/2018, que declara que a servidora prestou serviços 

no período de 02/03/2015 a 01/02/2018 (Fl. 38); c) Cópia da Rescisão do Contrato de Trabalho 

com a empresa SER EDUCACIONAL S.A - CNPJ: 04.986.320/0001-13, em que consta 

01/02/2018 como data de saída da referida empresa (Fl. 39); d)  Cópia da Rescisão do Contrato 
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DATA DE DESLIGAMENTO 

– CONFORME RAIS/2019: 
09/03/2018.  

2) Ser Educacional S.A. 

CNPJ: 04.986.320/0031-39 
DATA DE DESLIGAMENTO 

– CONFORME RAIS/2019: 

11/02/2018. 

3) ASSUPERO LTDA. 

CNPJ: 06.099.229/0049-56 
DATA DE DESLIGAMENTO 

– CONFORME RAIS/2019: 

16/04/2018. 

de Trabalho com a empresa ASSUPERO LTDA (CNPJ: 06.099.229/0049-56), em que consta 

data de admissão: 03/08/2016 e data de demissão: 14/03/2018 (Fl. 42). 

02 FRANCISCA MARIA 

CERQUEIRA DA SILVA 
 
Data de Ingresso: 21/02/2017 

CPF: 329.069.942-00 
 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

Prefeitura Municipal de 

Marabá 

CNPJ: 05.853.163/0001-30 

 

No Processo de Nomeação nº 002696/2017-60 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 16.02.2017 (Fl. 18); b) Consta 

em página não enumerada, após a pág. 37, a Portaria n.º 095/2017-SEMAD/PMM, expedida em 

16.02.2017, por meio da qual ocorreu a exoneração da servidora a contar de 01/02/2017. 

03 GEOVANNI GOMES 

CABRAL 
 

Data de Ingresso: 18/04/2017 

CPF: 864.578.454-87 

 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

SEDUC/PE 

CNPJ: 10.572.071/0001-12 

(Não constando a data de 

desligamento). 

 

OBS.: Em consulta à RAIS 

2019 / Ano Base 2018 

consta vínculo único 

(Unifesspa). 

No Processo de Nomeação nº 005566/2017-73 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 18.04.2017 (Fl. 10); b) 

Requerimento de vacância junto a SEDUC/PE (Fl. 33); c) Portaria nº 1452, publicada no 

DOEPE em 11.05.2017, por meio da qual ocorreu a declaração de vacância do cargo de 

professor junto a SEDUC-PE, a contar de 18/04/2017 (Fl. 51). 

04 JARDSON EDSON 

GUEDES DA SILVA 

ALMEIDA 
Data de Ingresso: 22/03/2017 

CPF: 011.760.124-10 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

Prefeitura Municipal de 

Mata Grande (constando 

data de desligamento: 

01/04/2017) 

CNPJ: 12.226.205/0001-79 

 

OBS.: Em consulta à RAIS 

1) No Processo de Nomeação nº 004110/2017-03 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 21.03.2017 (Fl. 11); b) Portaria 

067/2017 - Exoneração do cargo de Contador junto à Prefeitura Municipal de Mata Grande-AL, 

a contar de 17/03/2017 (Fl. 45). 

 

2) Servidor exonerado da Unifesspa, a pedido, em 03/07/2018 (Portaria 1.160 - Publicada no 

DOU de 09.07.2018) 
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2019 / Ano Base 2018 

consta o desligamento da 

Unifesspa em 03/07/2018. 

05 MAYSA DE PÁDUA 
TEIXEIRA PAULINELLI  
Data de Ingresso: 20/04/2018  

CPF:  287.269.598-28 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foram 

constatados os seguintes 

vínculos (Não constando as 

datas de desligamentos): 

 

1) Cooperativa de Ensino 

de Bambui Ltda. 

CNPJ: 01.487.469/0001-60 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 27/03/2018.  

2) CEFET/MG 

CNPJ: 17.220.203/0001-96 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 05/04/2018.  

No Processo de Nomeação nº 005912/2018-94 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 17.04.2018 (Fl. 12); b) Termo 

de Rescisão - CEFET/MG - Constando que o contrato será rescindido em: 05/04/2018 (Fl. 37); 

c) Termo de Rescisão - Cooperativa de Ensino de Bambui Ltda - Consta data da rescisão: 

27/03/2018 (Fl. 38) 

06 RENATA LUCENA 

DALMASO 
Data de Ingresso: 10/02/2017 

CPF: 033.904.099-80 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia 
CNPJ: 07.777.800/0001-62 

 

OBS.: Em consulta à RAIS 

2019 / Ano Base 2018 

consta vínculo único 

(Unifesspa). 

No Processo de Nomeação nº 002433/2017-80 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 10.02.2017 (Fl. 13); b) Portaria 

090/2017 - Declaração de Vacância junto a UFRB, a partir de 10/02/2017 (Fl. 38); 

07 RITA DE CASSIA 

MONTEIRO DE 

MORAES 
Data de Ingresso: 22/02/2018 

CPF: 379.315.802-06 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foram 

constatados os seguintes 

vínculos (Não constando as 

datas de desligamentos): 

1) Sociedade Educacional 

Ideal Ltda. 
CNPJ:  02.696.435/0001-48 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 01/02/2018 

2) Universidade Federal do 

Pará – UFPA. 
CNPJ: 34.621.748/0001-23 

1) No Processo de Nomeação nº 002512/2018-27 consta a Declaração de Não Acumulação de 

Cargo Público expedida em 22.02.2018 (Fl. 11);  

 

2) Foi disponibilizada a ficha funcional da servidora junto à UFPA (extraída do SIAPE), na 

qual consta o Término de Contrato de Professor do Magistério Superior com a UFPA em 

26/01/2018. 
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DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 26/01/2018. 

08 ROBERSON GEOVANI 

CASARIN  
Data de Ingresso: 18/04/2018 

CPF: 612.376.712-72 

 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

Unidas Sociedade de 

Educação e Cultura 
(Não constando a data de 

desligamento). 
CNPJ: 07.548.950/0001-02 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 12/04/2018. 

No Processo de Nomeação nº 005819/2018-80 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 18.04.2018 (Fl. 19); b) Cópia 

da Carteira de Trabalho, na qual consta baixa por demissão a contar de 12/04/2018 da empresa: 

UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Fl. 45). 

09 SAYMON HENRIQUE 

SANTOS SANTANA 
Data de Ingresso: 04/04/2018 

CPF: 023.872.925-70 
 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

CETEC Educ. S.A.  
(Não constando a data de 

desligamento).  
CNPJ: 07.761.676/0004-90 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 23/03/2018. 

No Processo de Nomeação nº 005127/2018-31 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 04.04.2018 (Fl. 12); b) Cópia 

da Carteira de Trabalho, na qual consta baixa por demissão a contar de 23/03/2018 da empresa: 

CETEC EDUCACIONAL S/A (Fl. 34). 

10 TAMARA DAIANE 

DE SOUZA 
Data de Ingresso: 23/03/2018 

CPF: 089.446.056-02 

 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com a 

FUNCESI - Fundação 

Comunitária de Ensino 

Superior de Itabira. 
(Não constando a data de 

desligamento). 
CNPJ: 73.610.818/0001-08 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 01/02/2018. 

No Processo de Nomeação nº 004360/2018-05 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 23.03.2018 (Fl. 12); b) Cópia 

do Termo de Rescisão, no qual consta demissão a contar de 01/02/2018 da empresa FUNCESI 

(Fl. 32). 

11 TAMYRIS THAISE 

COSTA DE SOUZA 
Data de Ingresso: 19/04/2018 

CPF: 055.745.244-90 

 

Em consulta à RAIS 2018 / 

Ano Base 2017, foi 

constatado o vínculo com o 

Centro Integrado para 
Formação de Executivos. 
(Não constando a data de 

desligamento). 
CNPJ:  08.241.911/0001-12 
DATA DE DESLIGAMENTO – 

CONFORME RAIS/2019: 05/04/2018. 

No Processo de Nomeação nº 005913/2018-39 constam os seguintes documentos: a) 

Declaração de Não Acumulação de Cargo Público expedida em 19.04.2018 (Fl. 11); b) Cópia 

do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no qual consta demissão a contar de 

05/04/2018 da empresa Centro Integrado para Formação de Executivos (Fl. 37). 

Fontes: RAIS – Exercícios 2018 e 2019. 
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Causa: 

 

Fragilidade nos controles internos primários da PROGEP os quais não se mostraram suficientes 

para identificar, tempestivamente, os casos caracterizados pela acumulação indevida de cargos 

por parte de servidores docentes em Regime de Dedicação Exclusiva, não ocorrendo desta forma, 

a mitigação dos riscos relacionados ao fato em referência. 

 

Manifestações da Unidade Auditada: 

 

Por meio da Manifestação nº 11/2020-DAP, expedida eletronicamente em 14.08.2020 (doc. nº. 

13), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas-PROGEP manifestou-se nos 

seguintes termos: 

“No que se refere à (...) – Constatação (Indicativos de supostas acumulações irregulares de 

cargos públicos e descumprimento ao regime de Dedicação Exclusiva), ressaltamos que os 

casos relacionados no Quadro 01 (Indicativos de exercício cumulativo) tiveram os procedimentos 

iniciados nesta PROGEP para apuração de eventuais pagamentos indevidos. Encontrando-se o 

caso da servidora TEREZINHA CAVALCANTE FEITOSA monitorado pelo sistema e-Pessoal 

do TCU (...)”. 

 

 

“ (...) vale ressaltar que a análise dos supracitados processos localizados na CLON/PROGEP 

resta prejudicada pela alta demanda de trabalho dessa unidade, que engloba outras competências 

de maior fluxo (...)”. 

 

 

 

Análise da Auditoria Interna: 

 

Inicialmente, destacamos que nos termos do art. 14 do Decreto nº 94.664/1987 e do art. 20 da Lei 

nº 12.772/2012, é vedado ao professor sujeito ao regime de dedicação exclusiva exercer 

outra atividade remunerada, pública ou privada, in verbis:  

 
“Art. 14. O Professor da carreira do Magistério Superior será submetido a um dos 

seguintes regimes de trabalho:  

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;  

II - tempo parcial de vinte horas semanais de trabalho.  

§ 1º No regime de dedicação exclusiva admitir-se-á:  

a) participação em órgãos de deliberação coletiva relacionada com as funções de 

Magistério;  

b) participação em comissões julgadoras ou verificadoras, relacionadas com o ensino 

ou a pesquisa;  

c) percepção de direitos autorais ou correlatos;  

d) colaboração esporádica, remunerada ou não, em assuntos de sua especialidade e 

devidamente autorizada pela instituição, de acordo com as normas aprovadas pelo 

conselho superior competente.  
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§ 2º Excepcionalmente, a IFE, mediante aprovação de seu colegiado superior 

competente, poderá adotar o regime de quarenta horas semanais de trabalho para áreas 

com características específicas.” 

  

“Art. 20. O Professor das IFE, ocupante de cargo efetivo do Plano de Carreiras e 

Cargos de Magistério Federal, será submetido a um dos seguintes regimes de trabalho:  

I - 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação 

exclusiva às atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional; ou  

II - tempo parcial de 20 (vinte) horas semanais de trabalho.  

§ 1º Excepcionalmente, a IFE poderá, mediante aprovação de órgão colegiado superior 

competente, admitir a adoção do regime de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, 

em tempo integral, observando 2 (dois) turnos diários completos, sem dedicação 

exclusiva, para áreas com características específicas.  

§ 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.” (Destaques acrescidos.) 

 

A acumulação ilegal dá ensejo, no âmbito da Administração Pública Federal, à aplicação do 

artigo 133 da Lei nº 8.112/1990, observada a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, a 

ser ofertada ao servidor público no decurso do processo administrativo disciplinar: 

 
“Art. 133. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou 

funções públicas, a autoridade a que se refere o art. 143 notificará o servidor, por 

intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de 

dez dias, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento 

sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo 

disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: 

I – instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser 

composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a 

materialidade da transgressão objeto da apuração 

II – instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório;  

III – julgamento.” (Destaques acrescidos.) 

 

Desta forma, após ser detectado o descumprimento ao regime de Dedicação Exclusiva, a IFE 

deverá efetivar a reposição ao erário, a qual deverá ser precedida de comunicação ao servidor, 

tendo em vista a Orientação Normativa nº 05 de 21 de fevereiro de 2013, do então Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como conforme o Enunciado AGU nº 63/2012, o qual 

dispõe: 
 

“A Administração deve observar o devido processo legal em que sejam assegurados os 

princípios da ampla defesa e do contraditório para proceder ao desconto em folha de 

pagamento de servidor público, para fins de ressarcimento ao erário.” 

 

Consequentemente, ao constatar o descumprimento ao regime Dedicação Exclusiva por docentes 

da IFE, os acréscimos relativos à Dedicação Exclusiva deverão ser ressarcidos na forma dos 

artigos 46 e 47 da Lei nº 8.112/1990, cabendo observar que o ressarcimento dos valores pagos 

indevidamente em caso de descumprimento do regime de Dedicação Exclusiva não se sujeita à 

prescrição quinquenal, podendo a Administração efetuar a cobrança, nos termos do art. 37, § 5º, 

da CF/88. 

 

Cumpre ressaltar que o Órgão de Controle Externo (TCU) tem pacificado o entendimento sobre o 

tema “Dedicação Exclusiva”, conforme podemos observar por intermédio de algumas das 

diversas decisões expedidas pelo TCU sobre o tema: 
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a) ACÓRDÃO Nº 784/2012 – TCU – Plenário 

 

SUMÁRIO: AUDITORIA DE CONFORMIDADE. VERIFICAÇÃO DA 

LEGALIDADE NA ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. 

CONSTATAÇÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DO CARGO DE 

PROFESSOR NA INSTITUIÇÃO FEDERAL, EM REGIME DE DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA, COM OUTRO CARGO MUNICIPAL DE PROFESSOR. 

VEDAÇÃO DO DECRETO N.º 94.664/87. SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJOU 

PAGAMENTOS INDEVIDOS. DETERMINAÇÃO CORRETIVA. 

RECOMENDAÇÃO. COMUNICAÇÃO. RESTITUIÇÃO À UNIDADE TÉCNICA 

PARA ACOMPANHAMENTO. 

 

3 - ACHADOS DE AUDITORIA 

3.1 - Servidor ativo acumulando cargos indevidamente, em desconformidade com o art. 

14, I, do Anexo ao Decreto nº 94.664/87. 

3.1.1 - Situação encontrada: 

 

Após análise da documentação encaminhada pela entidade em decorrência das 

solicitações da equipe de auditoria, com vistas a apurar os indícios de acumulação ilegal 

de cargos levantados pela Sefip, foi detectada a seguinte situação: 

 

- O servidor Ecio Aparecido Ricci, CPF: 817.462.458-91, ocupa um cargo público de 

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no IFMS, em regime de dedicação 

exclusiva, com jornada de trabalho de quarenta horas semanais (peça 6, p. 73-74) e outro 

de Professor de Educação Básica II de Geografia em Osasco-SP, com jornada de 

trabalho básica, do qual se encontra licenciado para trato de interesse particular desde 30 

de janeiro de 2010 (peça 6, p. 75- 76 e p. 86). 

 

Considerando que o servidor foi admitido pelo IFMS para exercer o cargo de professor, 

sob o regime de dedicação exclusiva, lhe é vedado o exercício de qualquer outra 

atividade remunerada, conforme disposto no art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/87, em 

função de um compromisso de exclusividade assumido pelo professor junto à instituição, 

para o qual, aliás, é remunerado com um adicional de 30% sobre o valor das 40 horas 

semanais de trabalho (art. 31, § 5º, “b” do Decreto 94.664/87). 

 

Há que se destacar que não obstante o fato do servidor citado se encontrar em gozo de 

licença para trato de interesse particular desde 30 de janeiro de 2010, sem remuneração, 

do cargo de Professor de Educação Básica II de Geografia em Osasco-SP (peça 6, p. 75-

76 e p. 86), trata-se de dupla titularidade de cargo público, caso em que a jurisprudência 

do Tribunal é pacífica, cristalizada na Súmula 246, aplicável, por analogia, à situação 

observada nos autos, segundo a qual o fato de o servidor licenciar-se, sem vencimentos, 

do cargo público ou emprego que exerça em órgão ou entidade da administração direta 

ou indireta não o habilita a tomar posse em outro cargo ou emprego público, sem incidir 

no exercício cumulativo vedado pelo artigo 37 da Constituição Federal, pois o instituto 

da acumulação de cargos dirige-se à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, 

e não apenas à percepção de vantagens pecuniárias.  

 

Por outro lado, não obstante a comprovação do descumprimento das disposições fixadas 

(art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/87), não há que se falar, no caso concreto, em 

restituição, pelo servidor, da diferença entre a remuneração do cargo de professor em 

regime de dedicação exclusiva e a do mesmo cargo em regime de 40 horas semanais (art. 

15, inciso II, do Decreto 94.664/87), nos termos do art. 46, da Lei nº 8.112/90, uma vez 

que não obstante a acumulação de cargo verificada, durante todo o período de dedicação 

exclusiva, contado de sua entrada em exercício no cargo de Professor do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico no IFMS em 08/fev/2010 (peça 7, p. 1) a 25/julho/2011 (peça 6, 

p. 75), o servidor não exerceu o cargo de professor no município de Osasco/SP, uma vez 
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que nesse mesmo período encontrava-se em licença para trato de assunto de interesse 

particular, sem remuneração (peça 06, p. 75). 

 

Dessa forma, a acumulação é irregular, pois não se enquadra na exigência constitucional 

citada, tampouco encontra amparo na jurisprudência do Tribunal (Acórdãos 672/2009-

Plenário e 3700/2010-2ª Câmara), que exige do servidor total dedicação ao magistério, 

vedando a este o exercício de qualquer outro cargo ou emprego público ou privado. 

(...) 

VOTO: 

(...) 

 

4. No tocante à informação de que o servidor encontra-se licenciado do cargo ocupado 

na Prefeitura Municipal de Osasco/SP desde 30/2/2010, para tratar de assuntos 

particulares, tal circunstância não tem o condão de tornar a acumulação legal, tendo em 

vista o entendimento consagrado neste Tribunal, consubstanciado na Sumula n.º 246, 

aplicável por analogia ao presente caso, de que o instituto da acumulação de cargos se 

dirige à titularidade de cargos, empregos e funções públicas, e não apenas à percepção 

de vantagens pecuniárias, conforme anotou a unidade técnica. 

 

5. Por fim, como também consignado no relatório da equipe de auditoria, nada obstante 

a acumulação ser indevida, a mesma não enseja a restituição de valores ao erário, 

porquanto da mesma não resultou qualquer pagamento indevido ao servidor, uma vez 

que desde quando assumiu o cargo no IFMS (08/2/2010) já se encontrava licenciado do 

cargo municipal.  

6. Assim, na forma proposta pela unidade técnica, sem prejuízo dos ajustes pertinentes, 

deve ser determinado ao IFMS que adote providências com vistas à regularização da 

irregularidade apurada, bem assim recomendado que estabeleça rotinas periódicas de 

verificação com o intuito de evitar ocorrências semelhantes. 

 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do 

Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 

9.1. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, determinar ao 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul – IFMS 

que: 

9.1.1. adote providências com vistas à regularização da acumulação indevida de cargos 

descrita no relatório da equipe de auditoria deste Tribunal, nos termos do disposto no art. 

133 da Lei n.º 8.112/90, em função de o regime de dedicação exclusiva exigir total 

dedicação ao magistério e vedar o exercício de qualquer outro cargo ou emprego público 

ou privado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal, sem 

prejuízo de assegurar ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

 

9.2. recomendar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso 

do Sul - IFMS, nos termos do disposto no artigo 250, III do RI/TCU, que estabeleça 

rotinas periódicas de verificação com vistas a evitar situações semelhantes de 

acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

 

 

 
b) ACÓRDÃO Nº 313/2019 – TCU – 2ª Câmara 

 

SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS (EXERCÍCIO DE 2015). FALHAS 

APONTADAS NA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E CONTROLES 

INTERNOS QUE ENSEJARAM O JULGAMENTO PELA REGULARIDADE 

COM RESSALVA DAS CONTAS DE ALGUNS RESPONSÁVEIS E 

REGULARIDADE DAS CONTAS DOS DEMAIS. FALHAS DETECTADAS NA 

GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA. CIÊNCIA. 

AUTUAÇÃO DE PROCESSO APARTADO PARA APURAR 

IRREGULARIDADES NA CONCESSÃO DE QUINTOS A UM SERVIDOR. 
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9.4. dar ciência à Universidade Federal do Piauí de que: 

9.4.1. o exercício simultâneo de outras atividades remuneradas com a docência em 

regime de dedicação exclusiva implica ofensa ao disposto no inciso I do art. 14 do 

Decreto 94.664/87, bem como no inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 e no art. 20, § 

2º, da Lei 12.772/2012, e que a repetição ou a continuidade da falha pode ensejar 

penalidades passíveis de aplicação por este Tribunal; 

 

 
c) ACÓRDÃO Nº 5926/2019 - TCU - 2ª Câmara 

 

1.8. Recomendar à Fundação Universidade Federal de Uberlândia, na forma do art. 250, 

inciso III, do Regimento Interno do TCU, que promova a adoção de medidas com vistas 

a corrigir: 

 

1.8.2. em relação à gestão de pessoas: (...) o descumprimento do regime de dedicação 

exclusiva por docentes da universidade; a existência de servidores que possuem vínculos 

de sócio administradores de empresas, em descumprimento ao art. 117, inciso X, da Lei 

8.112/1990; (...); 

 

Frisamos que, da leitura do voto do Acórdão nº 784/2012-TCU-Plenário, podemos observar que o 

TCU entendeu, no caso concreto analisado, que mesmo tendo sido identificada a acumulação 

indevida, não ensejará restituição de valores ao erário, uma vez que ficou constatada a efetiva 

dedicação exclusiva no IFMS (por estar licenciado/afastado do outro cargo). Ressaltamos ainda, 

que no item 9.2, do referido acórdão, consta a recomendação no sentido de que a Instituição 

Federal de Ensino estabeleça rotinas periódicas de verificação com vistas a evitar situações 

semelhantes de acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas. 

 
 

Recomendações: 

Recomendação 01: Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventuais 
pagamentos indevidos aos servidores citados nesta Constatação (QUADRO 01), em razão de 

possíveis exercícios de atividades incompatíveis com o regime de trabalho (Dedicação 

Exclusiva); 

Recomendação 02: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 

8.112/90;  

 

Recomendação 03: Elaborar mapeamento de processos, com a posterior elaboração de 

normativo interno, o qual contemple a previsão de rotinas periódicas de verificação, 

acompanhamento e procedimentos definidos para verificar e tratar casos de acumulação ilegal de 

cargos públicos e outros impedimentos; 

 

Recomendação 04: Estabelecer rotina de consulta às bases de dados da RAIS, como forma de 

mitigar os riscos de impedimentos legais da função pública, independente das informações 

inseridas pelo servidor(a) no ato de declaração da inexistência de impedimento. 
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CONSTATAÇÃO 2: 

Indicativos de exercício cumulativo com outras atividades relacionadas à gerência ou 

administração de sociedade privada. 

 

Possível ocorrência de violação, por parte de professores em regime Dedicação Exclusiva, 

do art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990 que veda a participação de servidor público na gerência 

ou administração de sociedade privada. 
 

 

Fato: 

 

A partir do cruzamento dos dados dos servidores docentes da Unifesspa, constantes na folha de 

pagamento do mês de maio de 2018, com a base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), relativa ao exercício de 2018, 

detectou a ocorrência de 06 (seis) servidores do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal, sujeitos ao regime de Dedicação Exclusiva (DE), com indicativo de estarem exercendo 

cumulativamente outras atividades relacionadas à gerência ou administração de sociedade privada. 

 

Dos 06 (seis) indicativos de possível exercício cumulativo com outras atividades relacionadas à 

gerência ou administração de sociedade privada, 02 (dois) casos apresentaram elementos que 

requerem demais esclarecimentos e providências. Seguem relacionados no QUADRO 03: 

 

 

 

Quadro 03 – Indicativo de possível exercício cumulativo de outras atividades relacionadas à gerência ou 

administração de sociedade privada. 

 Cadastro SIAPE Vínculo Receita Federal do Brasil 

Nº SERVIDOR VÍNCULO COM 

A EMPRESA 

OBSERVAÇÕES: 

01 DIOGENES 

HENRIQUE DE 

SIQUEIRA SILVA 

CPF: 

329.073.508-70 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

03/06/2016 

 

 

 

 

Ag. Bio Ltda. 
CNPJ: 

12.559.455/0001-20 

1) Manifestação do servidor em 24.09.2018, por meio do 

Processo nº 014745/2018, na qual informa que a empresa 

faliu em: 31.03.2013 (fls. 01);  

2) Foi apresentada a cópia de documento de “Alteração 

contratual por transformação de sociedade limitada em 

empresa individual de responsabilidade limitada”, em que 

consta a propositura de desligamento do servidor do quadro 

societário da empresa – datado em: 19.09.2018 (fl. 08).  

3) Foi apresentada Declaração expedida em 24/09/2018 

pelo contador Lindomar Rosa de Miranda, por meio do qual 

é declarado que o servidor saiu da sociedade empresarial na 

data de 30/09/2018.  

4) Foi informado pela Diretoria de Administração de 

Pessoal (Mem. Eletrônico 50/2018-DAP) do 

encaminhamento do processo nº 23479.014745/2018-72 

para análise e parecer da Coordenadoria de Legislação e 

Orientação Normativa.  

5) Em 01.11.2019 a PROGEP, por meio da CLON (Memo 

Eletrônico 07/2019), manifestou-se, nos seguintes termos: 

“Informamos que esta Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

entendeu ser devido a reposição ao erário até a data do 

desligamento formal da empresa em 30 de setembro de 

2018 (documento anexo), conforme Parecer nº 019/2019-
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CLON/PROGEP (anexo). A reposição em questão ocorrerá 

nos moldes dispostos na Orientação Normativa nº 5 de 21 

de fevereiro de 2013”. 

6) Em consulta ao site da receita federal em 25.09.2019, 

verificou-se que a situação cadastral da empresa consta 

como INAPTA; servidor não consta no quadro societário da 

empresa. 

 

 

02 THULLA 

CHRISTINA 

ESTEVES 

CPF: 

101.837.628-35 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

06/08/2014. 

W. F. E. 

IMOVEIS S/C 

LTDA. 
CNPJ: 

01.652.501/0001-15 

1) Foi estabelecido comunicação com a servidora por meio 

de correio eletrônico (e-mail) enviado pela Diretoria de 

Gestão de Pessoas em 13.09.2018, bem como por meio do 

Ofício nº 103/2018-PROGEP de 14.09.2018. A servidora se 

manifestou por e-mail em 16.09.2018 informando que a 

empresa encontra-se INATIVA, ocasião em que apresentou 

comprovação do cancelamento do seu registro junto ao 

Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo.   

2) Em consulta ao site da receita federal em 26.09.2019, 

verificou-se que: a) a situação cadastral da empresa, a partir 

de 10.10.2018, consta como INATIVA; b) a servidora 

continua integrando o quadro societário da empresa.  

 

3) Foi informado pela Diretoria de Administração de 

Pessoal (Mem. Eletrônico 50/2018-DAP) do 

encaminhamento do processo nº 23479.017501/2018-41 

para análise e parecer da Coordenadoria de Legislação e 

Orientação Normativa.  

 

4) Em 01.11.2019 a PROGEP, por meio da CLON (Memo 

Eletrônico 07/2019), manifestou-se, nos seguintes termos: 

“Conforme manifestação da servidora encaminhada via 

email (em anexo), o distrato da referida empresa foi feito 

em 26/03/1999 (em anexo), bem como a baixa da referida 

imobiliária junto ao CRECI naquele mesmo ano (em 

anexo), bem como o cancelamento da sua inscrição como 

corretora junto ao CRECI também. Com relação a situação 

junto à Receita Federal, conforme alegou a servidora, a 

referida empresa foi reativada por um problema sistêmico 

da Receita, porém logo depois foi inativada novamente. 

Diante do exposto a servidora solicitou prazo para juntada 

de documentos que atestem os fatos alegados. Destarte esta 

Coordenadoria diante do início de prova material, entende 

ser razoável a espera pela juntada dos documentos citados 

no email”. 

 

Fonte: CNPJ da SRF/2018 e 2019 (Receita Federal do Brasil). 
 

 

Situações esclarecidas – Não constatada a Infringência, por parte de professores em regime 

Dedicação Exclusiva, ao art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990, o qual veda a participação de 

servidor público na gerência ou administração de sociedade privada (indícios falsos 

positivos): 
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A seguir, pontuamos as análises relacionadas aos 04 (quatro) casos, nos quais não 

foram constatadas infringências ao art. 117, X, da Lei nº 8.112/1990, representando indícios 

falsos positivos. Seguem relacionados no QUADRO 04: 

 
Quadro 04 – Indícios falsos positivos 

 Cadastro SIAPE Vínculo Receita Federal do Brasil 

Não constatado o exercício de outras atividades relacionadas à gerência ou administração de sociedade 

privada (indícios falsos positivos). 

Nº SERVIDOR VÍNCULO COM 

A INSTITUIÇÃO 

OBSERVAÇÕES: 

01 EDUARDO 

SYLVESTRE LOPES 

DE OLIVEIRA 

CPF: 

014.713.491-95 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

24/03/2017 
 

Ávita Engenharia 

Ltda. 
CNPJ: 

11.029.925/0001-81 

Servidor apresentou a cópia da Declaração da Empresa 

Ávita Engenharia LTDA (expedida em 11/09/2018) e 

Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de 

Goiás que indicam a condição de sócio quotista do 

servidor; 

 
Em consulta ao site da receita federal em 25.09.2019, 

verificou-se que consta como sócio administrador da 

empresa o Sr. LEONARDO AFFRA LOPES DE 

OLIVEIRA. 

02 GUSTAVO 

FIGUEIRA DE 

PAULA 

CPF: 

261.226.738-70 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

08/06/2017 
 

BRSENSOR 

Indústria Brasileira 

de Sensores 
CNPJ: 

08.783.222/0001-30 

Servidor apresentou a cópia do Contrato Social da empresa 

BRSENSOR Indústria Brasileira de Sensores (registrado 

na JUCESP sob o nº 35.220448018 – data: 01/02/2006), no 

qual consta que a administração da sociedade caberá ao Sr. 

DENIS LUIS DE PAULA SANTOS (Cláusula 7ª). 

 

Em consulta ao site da receita federal em 25.09.2019, 

verificou-se que consta como sócio administrador da 

empresa o Sr. DENIS LUIS DE PAULA SANTOS. 

03 ISAIAS DE 

OLIVEIRA 

BARBOSA 

JUNIOR  

CPF: 

531.066.872-15 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

08/09/2017 
 

CONSEPT-

Consultoria E 

Engenharia, 

Processos 

Tecnologia Ltda. 
CNPJ: 

18.755.107/0001-05 

Servidor apresentou a cópia do Contrato de Constituição 

da Empresa CONSEPT (registrado na JUCEPA sob o nº 

15201323225 em 26/08/2013), no qual consta que a 

administração da sociedade caberá ao Sr. ANDRE 

CRISTIANO SILVA MELO (Cláusula 9ª). 

 

Em consulta ao site da receita federal em 25.09.2019, 

verificou-se que consta como sócio administrador da 

empresa o Sr. ANDRE CRISTIANO SILVA MELO. 

04 ROGÉRIO RUAS 

MACHADO 

CPF: 

595.416.796-68 

 

 

Data de ingresso 

na Unifesspa: 

31/07/2015. 

Auto Posto Daniel 

Ltda.  
CNPJ: 20.543.849/001-

19 

1) Foi apresentada Certidão Simplificada de 11/11/2014 da 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em que consta 

a empresa Auto Posto Daniel Ltda.-ME como extinta.  

 

2) Em consulta ao site da receita federal em 25.09.2019, 

verificou-se que consta o nome do servidor como único 

sócio da empresa. Situação da empresa: INAPTA 4) Foi 

informado pela Diretoria de Administração de Pessoal 

(Mem. Eletrônico 50/2018-DAP) do encaminhamento do 

processo nº 23479.017539/2018-14 para análise e parecer 
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 da Coordenadoria de Legislação e Orientação Normativa.  

3) Em 27.01.2020 a PROGEP, por meio da CLON, 

disponibilizou (por e-mail) os seguintes documentos: a) 

Cópia do protocolo de solicitação de saída condição de 

sócio/administrador da empresa Posto do Paulo Ltda., 

CNPJ 21.656.293/0001-30, da Junta Comercial do Estado 

de Minas Gerais com data de 08/06/2015, deferido e 

publicado;  b). Cópia da 9ª Alteração Contratual da 

Sociedade Empresarial Posto do Paulo Ltda., CNPJ 

21.656.293/0001-30.   

 

Fonte: CNPJ da SRF/2018 e 2019 (Receita Federal do Brasil). 
 

 

Causa: 

 

Fragilidades nos controles internos primários da PROGEP os quais não se mostraram suficientes 

para identificar, tempestivamente, os indícios de exercício cumulativo com outras atividades 

relacionadas à gerência ou administração de sociedade privada, não ocorrendo desta forma, a 

mitigação dos riscos relacionados ao fato em referência. 

 

 

 

Manifestação da Unidade Auditada: 

 

 

Por meio da Manifestação nº 11/2020-DAP, expedida eletronicamente em 14.08.2020 (doc. nº. 

13), a Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas-PROGEP informou que foram 

formalizados processos, em relação aos casos apontados no Quadro 03, os quais encontram-se 

pendentes de análise do parecer expedido pela Coordenadoria de Legislação e Orientação 

Normativa. 

 

 

Análise da Auditoria Interna: 

 

 

Inicialmente cumpre destacar que a Lei nº 8.112/90, inciso X do artigo 117, proíbe que servidor 

participe de gerência ou administração de sociedade privada e exerça o comércio (in verbis) 

 
“Art. 117. Ao servidor é proibido: 

[...] 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de 

acionista, cotista ou comanditário” 

 

 

No âmbito do Sistema de Pessoal Civil da União (SIPEC) o assunto foi regulamentado pela 

Portaria Normativa nº 6/MPDG, de 15 de junho de 2018 que estabeleceu as diretrizes e 

orientações gerais de aplicação do impedimento para participar de gerência ou administração de 

sociedade privada, personificada ou não personificada, a exercer o comércio, exceto na qualidade 

de acionista, cotista ou comanditário, a que se refere o inciso X do art. 117 da Lei nº 8.112, de 11 
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de dezembro de 1990, conforme a seguir: 

 
“[...] 

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Pública Federal - SIPEC deverão observar as diretrizes sobre o 

impedimento de exercício de gerência ou administração de sociedade privada, 

personificada ou não, por parte de servidor público federal, estabelecidas nesta 

Portaria Normativa. 

Art. 3º A caracterização do exercício de gerência ou administração de sociedade 

privada exige: 

I - que a sociedade privada, personificada ou não, esteja em atividade, ainda 

que irregularmente; e 

 

II - que exista atividade efetiva, direta, habitual e com poder de mando do 

servidor como gerente ou administrador da sociedade privada. 

[...] 

 

Art.5º Não se considera exercício de gerência ou administração de sociedade privada: 

I - a participação em sociedade privada, personificada ou não, na qualidade de 

acionista, cotista ou comanditário; 

II - a participação em fundação, cooperativa ou associação; 

III - a inscrição do servidor no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

IV - a mera indicação de servidor como sócio-administrador em contrato social;  

V - a constituição de empresa individual de responsabilidade limitada; 

VI - a constituição de pessoa jurídica para objetivos específicos, desconectados da 

atividade de empresa em sentido estrito e sem a caracterização de atos de 

administração ou gerência; e 

VII - as demais hipóteses indicadas no art. 117, parágrafo único, I e II, da Lei nº. 8.112, 

de 1990. 

 

[...] 

 

Art. 7º O disposto nesta Portaria Normativa não exime a autoridade competente de, 

verificados indícios de irregularidade, promover a sua apuração imediata, mediante 

sindicância ou processo administrativo disciplinar, observado o disposto no art. 143 da 

Lei n.º 8.112, de 1990, e demais normas especiais. (Destaques acrescidos.) 
 

Como pode-se observar, o artigo 3º da Portaria Normativa nº 6/MPDG, de 15 de junho de 
2018, do então Ministério do Planejamento, Desevolvimento e Gestão, aponta dois fatos 

necessários para fins de caracterização do exercício de gerência ou administração de sociedade 

privada. Já o artigo 5º traz o rol de elementos que, por si só, não caracteriza o exercício das 

atividades constantes no caput do inciso X, do artigo 117 da Lei 8.112/1990. Desta forma, 

depreende-se que: quando da conclusão das análises dos processos pertinentes aos casos 

constantes no QUADRO 03, deverá ser considerada (na análise de cada caso concreto) a 

Portaria Normativa em comento, no sentido de se chegar ou não na caracterização da vedação 

constante no inciso X, do artigo 117 da Lei 8.112/1990.    

 

Em sendo detectado o descumprimento ao regime de Dedicação Exclusiva, através da 

caracterização do efetivo exercício de gerência ou administração de sociedade privada, a gestão 

deverá efetivar as devidas providências para fins de reposição ao erário, a qual deverá ser 

precedida de comunicação ao servidor, tendo em vista a Orientação Normativa nº 05 de 21 de 

fevereiro de 2013, do então Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, bem como 
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conforme o Enunciado AGU nº 63/2012 que dispõe: 

 

“A Administração deve observar o devido processo legal em que sejam 

assegurados os princípios da ampla defesa e do contraditório para 

proceder ao desconto em folha de pagamento de servidor público, para 

fins de ressarcimento ao erário.” 

 

Desta forma, ao constatar o descumprimento ao regime de Dedicação Exclusiva, os acréscimos 

relativos à Dedicação Exclusiva deverão ser ressarcidos na forma dos artigos 46 e 47 da Lei nº 

8.112/1990, cabendo observar que o ressarcimento dos valores pagos indevidamente em caso 

de descumprimento do regime de Dedicação Exclusiva não se sujeita à prescrição quinquenal, 

podendo a Administração efetuar a cobrança, nos termos do art. 37, § 5º, da CF/88. 

 

 

Recomendações: 

 

Recomendação 05: Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventual 

caracterização da vedação contida no inciso X, do artigo 117 da Lei 8.112/1990, por parte dos 

servidores citados no QUADRO 03, em razão de possíveis exercícios de atividades relacionadas 

à gerência ou administração de sociedade privada; 

 

Recomendação 06: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 

8.112/90; 

 

Recomendação 07: Elaborar mapeamento de processos, com a posterior elaboração de 

normativo interno, o qual contemple a previsão de rotinas periódicas de verificação, 

acompanhamento e procedimentos definidos para verificar e tratar possível exercício cumulativo 

com outras atividades relacionadas à gerência ou administração de sociedade privada. 
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CONSTATAÇÃO 3: 

 

Trilhas de Auditoria – Professores em regime de Dedicação Exclusiva (D.E.) com 

acumulação indevida com outras atividades remuneradas – Demanda enviada pela 

Controladoria Geral da União (CGU), através do Ofício nº 113/2019-CGPES/DG/SFC-

CGU. 

 

Possível ocorrência de violação, por parte de professores em regime de Dedicação 

Exclusiva, do art. 14, I, do Decreto 94.664/1987 e do art. 20 § 2º da Lei 12.772/2012,  que 

vedam ao professor sujeito ao regime de dedicação exclusiva exercer outra atividade 

remunerada, pública ou privada. 

 

Durante a execução desta ação de auditoria, recebemos o Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC-

CGU de 22.08.2019, através do qual foi encaminhado planilha com a indicação de 04 (quatro) 

possíveis casos de infringência ao Regime de Dedicação Exclusiva. Considerando que 02 (dois) 

dos casos apontados já integravam a relação das situações em análise por parte desta ação de 

auditoria, decidimos incluir esta demanda para acompanhamento conjunto no bojo desta ação de 

avaliação. Os 04 (quatro) casos apontados a partir das Trilhas de Auditoria, realizadas pela CGU, 

são os seguintes:  

 
Quadro 05 – Indícios levantados a partir de Trilhas de Auditoria de Pessoal, realizada pela CGU 

Nº SERVIDOR VÍNCULO COM 

A INSTITUIÇÃO 

OBSERVAÇÕES 

 

01 FRANCISCA 

MARIA 

CERQUEIRA DA 

SILVA 

 

Data de Ingresso na 

Unifesspa: 

21/02/2017 

 

 

Prefeitura 

Municipal de 

Marabá / SEMED. 

Manifestação realizada pela PROGEP, em 

resposta à CGU, efetuada através do Ofício nº 

90/2019-PROGEP/Unifesspa de 28/08/2019: 
 
Apresentamos a Portaria nº 095/2017-SEMAD/PMM de 

exoneração da servidora FRANCISCA MARIA 

CERQUEIRA DA SILVA, CPF nº 329.069.942-00, a 

contar de 1º/02/2017, da Prefeitura Municipal de Marabá 

(pg. 37), processo nº 23479.002696/2017-60, que 

comprova a desvinculação da servidora junto ao outro 

vínculo apontado. Indicamos também a Declaração de 

Não acumulação de cargos (pg. 18), do citado processo. 

Ressaltamos que o indício já havia sido detectado e 

respondido na AÇÃO 2.2 – “Avaliação de regularidade do 

Regime de Dedicação Exclusiva de Docentes” – objeto do 

Processo n.º: 23479.008909/2018-22, constante da 

Solicitação de Auditoria - SA nº 02 de 16 de agosto de 

2018 da unidade de Auditoria Interna desta Universidade. 

 

Análise da Auditoria Interna: A Portaria nº 

95/2017-SEMAD/PMM, através da qual ocorreu a 

exoneração da servidora no órgão municipal, a contar de 

01 de fevereiro de 2017, afasta a possível irregularidade 

(ocorrência de acumulação ilegal de cargos públicos).   
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02 JOSE STENIO 

GONZAGA DE 

SOUZA 

 

Data de ingresso na 

Unifesspa: 

06/08/2014 
 

Prefeitura 

Municipal de 

Belém / SECON.  

Manifestação realizada pela PROGEP, em 

resposta à CGU, efetuada através do Ofício nº 

90/2019-PROGEP/Unifesspa de 28/08/2019: 
 

Informamos que o caso do servidor JOSE STENIO 

GONZAGA DE SOUZA, CPF nº 042.341.973-00, foi 

entendido que não houve período cumulativo de serviço 

público, de acordo com o Parecer Jurídico n° 1353/2017-

NSAJ/SECON, uma vez que o servidor se encontrava 

afastado de suas atividades do cargo de Economista, de 

acordo com a Lei Orgânica do Município de Belém/PA, e 

do qual foi aposentado pela Portaria nº 292/A/2015-

GABS/SECON, conforme parecer de reconsideração do 

Pró-Reitor de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal 

(anexo), após a decisão motivada. O caso está em 

monitoramento pelo Tribunal de Contas da União, com o 

referido esclarecimento prestado no módulo de indícios do 

sistema e-Pessoal em 26/11/2018. Na oportunidade, 

também apresentamos a manifestação da CGU na 

recomendação 172998, já atendida no Sistema Monitor, 

no que consta: "Quanto ao servidor CPF nº ***.341.973-

**, a Unifesspa demonstrou que instaurou processo para 

devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente 

e que foi proferida decisão final do Pró-Reitor de 

Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, em 15 de março de 

2018, para que o processo seja arquivado. Tendo em vista 

que o processo foi instaurado e concluído no âmbito da 

IFES, a recomendação foi atendida." 

 

Análise da Auditoria Interna: 

 

1) A portaria citada na manifestação acima (Portaria nº 

292/A/2015-GABS/SECON) não se refere ao ato que 

concedeu a aposentadoria ao servidor. Trata-se de 

manifestação de elogio e agradecimento, conforme pode 

se observar através do seguinte texto retirado da 

mencionada portaria: “RESOLVE: ELOGIAR E 

AGRADECER, o servidor JOSÉ STÊNIO GONZAGA 

SOUZA Mat. 0014656-019, pela inestimada colaboração 

prestada a esta Secretaria Municipal de Economia — 

SECON, no período de 01.04.1986 a 31.08.2015”. 

 

2) Foi apresentada DECLARAÇÃO expedida pela 

Secretaria Municipal de Economia em 01 de setembro de 

2015, na qual consta: “Autorizo, portanto o afastamento 

das suas atividades nesta secretaria a contar de 01 de 

setembro de 2015, o qual completou o Tempo de 

Contribuição para a sua APOSENTADORIA 

VOLUNTÁRIA com proventos integrais, (...)” 

 

3) Servidor foi aposentado por meio da Portaria nº 

0070/2019-GP/IPMB, expedida em 29 de janeiro de 2019, 

publicada no DOM-BELEM 12/02/2019 - Pg. 18.  

 

4) Possível Período de Acumulação Ilegal de Cargos 

Públicos: 06/08/2014 a 12/02/2019 (data da aposentadoria 
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no cargo ocupado na Secretaria Municipal de Economia 

de Belém/PA, com base na decisão contida no Acórdão 

784/2012-TCU-Plenário, bem como conforme o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Mandado de Segurança nº MS 27955/DF –

Julgamento 13/04/2018 (3. A impossibilidade de 

acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, 

mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A 

concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, 

“não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a 

Administração” - RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. 

Min. Ellen Gracie.”). 

 

 

03 MAURA PEREIRA 

DOS ANJOS 

 

Data de ingresso na 

Unifesspa: 

06/08/2014 

 

Governo do Estado 

do Pará / SEDUC 
Manifestação realizada pela PROGEP, em 

resposta à CGU, efetuada através do Ofício nº 

90/2019-PROGEP/Unifesspa de 28/08/2019: 
 

Apresentamos a Portaria Coletiva nº 131 de 27 de maio de 

2019 de exoneração da servidora MAURA PEREIRA 

DOS ANJOS, CPF nº 618.971.162-68, a contar de 29 de 

julho de 2010, que comprova a desvinculação da servidora 

junto ao outro vínculo apontado. A servidora apresentou 

Declaração de pedido de exoneração às fls. 15 do processo 

de admissão nº 23073.029818/2010-19, cópia anexa. 

 

Análise da Auditoria Interna: A Portaria Coletiva 

nº 131, publicada no DOE/PA em 04 de junho de 2019, 

através da qual ocorreu a exoneração da servidora no 

órgão estadual, a contar de 29 de julho de 2010, afasta a 

possível irregularidade (ocorrência de acumulação ilegal 

de cargos públicos). 

 

 

04 TEREZINHA 

CAVALCANTE 

FEITOSA 

 

Data de Ingresso: 

19/08/2016 
 

 

Governo do Estado 

do Pará / SEDUC 
Manifestação realizada pela PROGEP, em 

resposta à CGU, efetuada através do Ofício nº 

90/2019-PROGEP/Unifesspa de 28/08/2019: 
 

Informamos que o caso da servidora TEREZINHA 

PEREIRA CAVALCANTE, CPF nº 215.445.651-00, 

consta em monitoramento pelo Tribunal de Contas da 

União, com esclarecimento prestado no módulo de 

indícios do sistema e-Pessoal em 26/11/2018, em que 

apresentamos Declaração da SEDUC/PA a qual informa 

que a servidora TEREZINHA PEREIRA 

CAVALCANTE, CPF nº 215.445.651-00 se encontra 

afastada de suas atividades desde 1º/08/2014 no aguardo 

de sua aposentação. Apresentamos espelho do sistema 

Portal SEDUC no qual encontra-se sob código 1009 - 

professor aguardando aposentadoria. Apresentamos cópia 

do mandado de segurança 0008255-77.2016.8.14.0047 no 

qual a mesma requer a celeridade de análise do pedido por 

tratar-se de pessoa idosa. O caso está sendo monitorado 

nesta Universidade pela Auditoria Interna, através da 

Solicitação de Auditoria nº 02 de 16 de agosto de 2018, 

AÇÃO 2.2 Avaliação de regularidade do Regime de 

Dedicação Exclusiva de Docentes do Plano Anual de 
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Atividades (PAINT/2018). 

 

Análise da Auditoria Interna: 

 

1) O caso em análise é semelhante a situação do servidor 

identificado no item 2 desta tabela. Ambos se 

encontravam afastados do exercício laboral no outro 

órgão, aguardando a tramitação/conclusão do processo de 

aposentadoria.  A diferença, entre os dois casos é que: foi 

expedido ato concessivo de aposentadoria ao servidor José 

Stênio Gonzaga de Souza (Portaria nº 0070/2019-

GP/IPMB - DOM-BELEM 12/02/2019), enquanto que 

ainda encontra-se em tramitação o Processo de 

Aposentadoria da servidora Terezinha Cavalcante Feitosa 

(Protocolo 768951/2014). 

 

2)Possível Período de Acumulação Ilegal de Cargos 

Públicos: 19/08/2016 a atualmente, com base na decisão 

contida no Acórdão 784/2012-TCU-Plenário, bem como 

conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

no julgamento do Mandado de Segurança nº MS 27955/DF 

–Julgamento 13/04/2018 (3. A impossibilidade de 

acumulação de cargos, empregos e funções se mantém, 

mesmo tendo sido concedida licença para o servidor. A 

concessão de qualquer licença, ainda que não remunerada, 

“não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a 

Administração” - RE 382.389-AgR, Segunda Turma, Rel. 

Min. Ellen Gracie.”) 

 

Fonte: AUDIN / PROGEP 

 

Fato: 

 

Dos 04 (quatro) casos citados acima, 02 (dois) deles apresentaram indícios de possível 

Acumulação Ilegal de Cargos Públicos, conforme análises contidas na referida tabela.  

 

Causa: 

 

 

Fragilidade nos controles internos primários da PROGEP, os quais não se mostraram suficientes 

para identificar, tempestivamente, os casos caracterizados pela acumulação indevida de cargos 

por parte de servidores docentes em Regime de Dedicação Exclusiva, não ocorrendo desta forma, 

a mitigação dos riscos relacionados ao fato em referência. 
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Manifestação da Unidade Auditada: 

 

 

Em relação ao caso apresentado no item 02 (José Stenio Gonzaga de Souza), do Quadro 05, a 

PROGEP, por meio da Manifestação nº 11/2020-DAP, expedida eletronicamente em 14.08.2020, 

(doc. nº. 13), manifestou-se nos seguintes termos: 

 

“(...) A PROGEP tomou conhecimento via Plataforma Conecta-TCU do Acórdão nº 5.493/2020 

da 1ª Câmara do TCU em 28 de maio de 2020, encaminhado pelo OFÍCIO 25438/2020- 

TCU/Seproc, em resposta ao qual formalizou pedido de reexame da determinação dessa Côrte 

pelo OFÍCIO Nº 395/2020/GR/UNIFESSPA, de 26 de junho de 2020; e emitiu Ofício nº 

90/2020- PROGEP, de 14 de julho de 2020, e Carta de Notificação nº 02/2020-CLON/PROGEP 

para notificação do servidor, encaminhado sob código de rastreio JU905322996BR, entregue ao 

destinatário em 23/07/2020.  

O Acórdão nº 5.493/2020 da 1ª Câmara do TCU foi encaminhado internamente para atendimento 

por esta PROGEP pelo processo eletrônico nº 23479.007444/2020-15, no qual aguarda-se 

manifestação do servidor dentro do prazo concedido e do aguarde do guia de comprovação de 

aviso de recebimento da correspondência pelos Correios”. 

 

 

Já em relação ao caso apresentado no item 04 (Terezinha Cavalcante Feitosa), do Quadro 05, a 

PROGEP, por meio da Manifestação nº 11/2020-DAP, expedida eletronicamente em 14.08.2020 

(doc. nº. 13), manifestou-se nos seguintes termos: 

 

 

“O caso da servidora encontra-se arquivado no módulo de indícios do sistema e-Pessoal do TCU, 

após esclarecimento prestado por esta PROGEP em 23/10/2019, e com o seguinte motivo: “Os 

esclarecimentos apresentados pela unidade jurisdicionada afastaram a irregularidade, de forma 

que o indício pode ser arquivado. A D.E. passou a vigorar após a saída do outro cargo 

(aposentadoria pelo Estado, pendente de homologação)”. 

Na última manifestação, reiteramos a derradeira manifestação deste órgão, a qual apresentou 

Declaração da SEDUC/PA, o que no entendimento desta PROGEP, sinaliza que a servidora 

TEREZINHA PEREIRA CAVALCANTE, CPF nº 215.445.651-00 se encontra afastada de suas 

atividades desde 1º/08/2014, no aguardo de sua aposentação. Apresentamos espelho do sistema 

Portal SEDUC no qual encontra-se sob código 1009 - professor aguardando aposentadoria. 

Citamos e encaminhamos cópia oportunamente o mandado de segurança 0008255-

77.2016.8.14.0047 impetrado pela servidora junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no 

qual requer a celeridade de análise  do pedido por tratar-se de pessoa idosa. Sendo apresentado 

também o espelho da tela de consulta ao Protocolo da SEDUC/PA, em consta que o processo 

68951/2014 ainda se encontra em análise”. 

 

 

Análise da Auditoria Interna: 

 

 

As situações constantes nos itens 02 e 04 do Quadro 05 se assemelham. Em ambos os casos foi 

constatado o “duplo vínculo”, ou seja, foi identificado o vínculo de servidores docentes desta 
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IFES, em regime de dedicação exclusiva, com outros órgãos das esferas municipal e estadual, 

respectivamente. 

 

Cabe ressaltar que, em que pese a identificação dos vínculos com outros órgãos das esferas 

municipal e estadual, em ambos os casos foram apresentados documentos que sinalizaram o 

afastamento das atividades nos referidos órgãos, enquanto transcorresse a tramitação do processo 

de aposentadoria, conforme pode ser observado nas informações que seguem: 

 

 
Quadro 06 – Servidores em Processo de Aposentadoria em outros órgãos. 

Nº Servidor(a) Data de Ingresso 

na Unifesspa: 

Documentos que apontam afastamento das atividades nos 

demais órgãos. 

01 JOSE STENIO  

GONZAGA DE 

SOUZA 

 

06/08/2014 Foi apresentada DECLARAÇÃO expedida pela Secretaria 

Municipal de Economia/Belém-PA, em 01 de setembro de 2015, na 

qual consta: “Autorizo, portanto o afastamento das suas atividades 

nesta secretaria a contar de 01 de setembro de 2015, o qual 

completou o Tempo de Contribuição para a sua 

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA com proventos integrais, 

(...)” 

 

Foi apresentada, ainda, a Portaria nº 292/A/2015-GABS/SECON, 

na qual consta: “RESOLVE: ELOGIAR E AGRADECER, o 

servidor JOSÉ STÊNIO GONZAGA SOUZA Mat. 0014656-019, 

pela inestimada colaboração prestada a esta Secretaria Municipal de 

Economia — SECON, no período de 01.04.1986 a 31.08.2015”. 

 

Servidor foi aposentado através da Portaria nº 0070/2019-

GP/IPMB, expedida em 29 de janeiro de 2019, publicada no DOM-

BELEM 12/02/2019 - Pg. 18. 

02 TEREZINHA  

CAVALCANTE 

FEITOSA 

 

 

 

19/08/2016 Foi apresentada Declaração expedida pela SEDUC/PA em 

04/08/2016, na qual consta que a servidora se encontra afastada de 

suas atividades desde 01/08/2014 no aguardo de sua aposentação; 
 
Em consulta realizada em 28.12.2020 ao portal de protocolo da 

SEDUC/PA 

(http://www.seduc.pa.gov.br/siig_portal/view/protocolo/), 

verificou-se que o Processo de Aposentadoria da servidora 

Terezinha Cavalcante Feitosa (Protocolo 768951/2014), ainda 

encontra-se “em análise”.  

  
 

Ressalta-se que, no 1º caso (José Stênio Gonzaga de Souza), segundo as informações constantes 

na Declaração expedida em 01.09.2015 pela Secretaria Municipal de Economia de Belém/PA, a 

autorização de afastamento do servidor em referência, do citado órgão municipal, ocorreu após o 

ingresso na Unifesspa (06.08.2014). Já na Portaria 292/A/2015-GABS/SECON, consta 

sinalização da prestação de serviços, no órgão municipal, no período de 01.04.1986 a 31.08.2015, 

o que levanta a indagação sobre a possível dedicação cumulativa (Unifesspa x Prefeitura 

Municipal de Belém/PA), no período de 06/08/2014 a 31/08/2015. 

 

Cabe ainda destacar que, o Tribunal de Contas da União entendeu no sentido de que ocorreu 

violação ao regime de dedicação exclusiva, por parte do servidor Jose Stenio Gonzaga de Souza, 

da data de ingresso do mencionado servidor nesta IFES, até a data de publicação do ato de 

aposentadoria (Portaria nº 0070/2019-GP/IPMB, expedida em 29 de janeiro de 2019 e publicada 

http://www.seduc.pa.gov.br/siig_portal/view/protocolo/
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no DOM-Belém em 12.02.2019), conforme consta na determinação abaixo, extraída do Acórdão 

nº 5493/2020-TCU - 1ª Câmara: 

 

1.7.1. Determinar a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com fulcro no 

art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 

1.7.1.1. calcule e faça o interessado Jose Stenio Gonzaga de Souza restituir ao 

Erário todas as verbas recebidas por força da dedicação exclusiva, no período 

compreendido entre 6/8/2014, data de início do efetivo exercício na Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará, e 12/2/2019, data da aposentadoria no cargo 

ocupado na Secretaria Municipal de Economia de Belém/PA;  

 

Destaca-se que, as determinações do acórdão em comento encontram-se suspensas, desde 

14/09/2020, por força de recurso (pedido de reexame) interposto pelo servidor interessado, junto 

ao órgão de controle externo. Em consulta realizada junto ao sistema do TCU/Conecta, na data de 

28.12.2020, verificou-se que ainda não ocorreu a apreciação do mencionado pedido de reexame. 

 

 

O 2º caso constante no Quadro 06 (Terezinha Cavalcante Feitosa) é idêntico ao 1º caso, uma vez 

que em ambos os casos os docentes se encontravam afastados do exercício laboral nos demais 

órgãos, aguardando a tramitação/conclusão do processo de aposentadoria. O que os diferencia é 

que foi expedido ato concessivo de aposentadoria ao servidor José Stênio Gonzaga de Souza 

(Portaria nº 0070/2019-GP/IPMB - DOM-BELEM 12/02/2019), enquanto que ainda encontra-se 

em tramitação o Processo de Aposentadoria da servidora Terezinha Cavalcante Feitosa 

(Protocolo 768951/2014). 

 

Ressalta-se ser razoável o aguardo da apreciação do recurso impetrado junto ao TCU, por parte 
do servidor José Stênio Gonzaga de Souza, para fins de eventual tomada de providências, por 

parte da gestão, em relação a situação da servidora Terezinha Cavalcante Feitosa, por serem 

casos idênticos. Isto, independentemente do Acórdão nº 5493/2020-TCU-1ª Câmara não trazer 

determinações em relação a citada servidora.4 Neste sentido, citamos determinação extraída do 

Acórdão nº 1028-TCU/Plenário: 

 

d) dar ciência à Universidade Federal de Santa Catarina de que o cumprimento da 

legislação e dos princípios jurídico-administrativos, bem como das medidas 

requeridas pelo Tribunal, deve ser realizado independentemente de monitoramento 

das ações, sob eventual sujeição às sanções previstas; 

                                                 
4 No Acórdão nº 5493/2020-TCU-1ª Câmara não consta determinações em relação à servidora Terezinha Cavalcante Feitosa, por 

falha no exame técnico dos documentos enviados pela Unifesspa para o TCU, por meio do Ofício nº 396/2017-GR/Unifesspa de 

18.12.2017 (Peça 14 do Processo TC nº 027.627/2017-9). O mencionado ofício da Unifesspa respondia ao Ofício nº 6581/2017-

TCU/Sefip, de 22/11/2017, no qual solicitava a apresentação de documentos que comprovassem a atual situação dos servidores 
em relação aos duplos vínculos identificados. No caso da servidora Terezinha Cavalcante Feitosa, foi identificado o duplo vínculo 

com esta IFES e com a SEDUC/PA (Peça 07 do Processo TC nº 027.627/2017-9), ocorre que no envio dos documentos para o 

TCU, foi enviada a Portaria de Vacância da mencionada servidora junto à UFPI, documento considerado como saneador do duplo 

vínculo em relação ao órgão estadual (SEDUC/PA), conforme se extrai da leitura do item 15 do Exame Técnico realizado pelo 
TCU (Peça  17 do Processo TC n.º 027.627/2017-9). 
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Da Análise da Controladoria-Geral da União, contida no Relatório Anual de Auditoria de 

Contas, exercício 2016. 

 

 

Quando da realização da Auditoria Anual de Contas (Exercício-2016), a CGU já havia sinalizado 

em relação às fragilidades dos controles internos da PROGEP, no processo de identificação dos 

possíveis casos de acumulação ilegal de cargos públicos, conforme pode se observar na leitura 

dos seguintes trechos retirados do Relatório nº: 201700831: 

 

 
2. RESULTADOS DOS TRABALHOS 

(...) 

2.5 Avaliação da Gestão de Pessoas 

(...) 

Na avaliação sobre qualidade dos controles da Unidade para identificar e tratar as 

acumulações ilegais de cargos públicos, foi verificado que a UPC adota os controles que 

estão à sua disposição, quais sejam, declaração física assinada pelos servidores por 

ocasião da posse, e anualmente, nos meses de abril e novembro, o controle das 

acumulações também é feito por meio de Declaração de Acúmulos de Cargos a ser 

preenchida diretamente no Sistema de Gestão de Recursos Humanos-SIGRH, disponível 

no Portal da IFES, mediante usuário e senha próprios.  

 

Ocorre que esses procedimentos meramente declaratórios não estão sendo eficazes para 

prevenir e detectar casos de acumulação. Nos exames, efetuados por meio de 

cruzamento entre o Siape e a RAIS, foram identificados 22 casos com indícios de 

acumulação ilegal de cargos públicos, dos quais somente dois servidores haviam 

declarado as acumulações, evidenciando que os controles em vigor não são eficazes. 

 

3.2 MOVIMENTAÇÃO 

3.2.1 Gestão de Pessoas 

3.2.1.1 CONSTATAÇÃO 

Servidores com indícios de acumulação ilícita de cargos públicos. 

 

Fato 

   

Por meio de cruzamento entre as bases de dados do Sistema de Administração de 

Pessoal do Governo Federal – Siape/2016 e da Relação Anual de Informações Sociais – 

RAIS/2015, foi verificado que a Unifesspa possuía, em 2016, 22 servidores com indícios 

de acumulação ilícita de cargos públicos. 

O resultado do cruzamento identificou três tipos de situações possíveis: 

a) servidores com dedicação exclusiva, com a possibilidade de estarem exercendo outro 

vínculo empregatício; 

b) servidores com a possibilidade de estarem acumulando ilegalmente cargos, empregos 

ou funções públicas com mais de 60 horas semanais; e 

c) servidores com a possibilidade de estarem acumulando cargos inacumuláveis.  

Os indícios foram relacionados em planilha e encaminhados à UPC para apresentação de 

justificativas. 

 

Análise do Controle Interno 

 

(...) 

 

Nesse sentido, constatou-se que os controles utilizados pela UPC, para identificar e 

prevenir casos de acumulações ilegais de cargos públicos, são frágeis para o que se 

pretende. Tanto é assim, que dos 22 casos de servidores com indícios de acumulação, 

somente dois haviam declarado os outros cargos públicos que ocupam. Em regra, os 
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servidores sequer preenchem os formulários, sendo baixo o índice de devolução. De 

acordo com Relatório extraído do Sistema SIGRH, em 2016, dos 514 servidores da 

IFES, somente 41 preencheram o formulário eletrônico de acumulação e remuneração 

extra-Siape. 

 

 

Esta percepção do Órgão de Controle Interno (CGU), de que os procedimentos meramente 

declaratórios não estão sendo eficazes para prevenir e detectar casos de acumulação ilegal de 

cargos públicos,  foi confirmada durante a execução desta ação de auditoria, uma vez que nos 04 

(quatro) indicativos de exercício cumulativo de um ou mais cargos na esfera pública, constantes 

no QUADRO 01, foram identificados, nos respectivos processos admissionais, o preenchimento e 

entrega das “Declarações de Não Acumulação de Cargo Público”. Ocorre que, em nenhuma 

delas, constava a marcação no campo que se refere à acumulação de cargo, emprego ou função 

pública e sim no campo referente à negativa de ocupação; o que demonstra e confirma a 

fragilidade desta ferramenta de controle meramente declaratório. 

 

Desta forma, há a clara demonstração da necessidade de implementação de outras ferramentas de 

controle que ofertem maior efetividade na identificação dos casos de acumulação ilegal de cargos 

públicos. O Órgão de Controle Externo (TCU) tem tecido recomendações neste sentido. Vejamos 

o trecho do Acórdão nº 9005/2018-TCU-1ª Câmara: 

 

 

 
a) ACÓRDÃO Nº 9005/2018 – TCU – 1ª Câmara 

 

SUMÁRIO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE JUIZ DE FORA. EXERCÍCIO DE 2014. IRREGULARIDADES DIVERSAS. 

AUDIÊNCIAS. RAZÕES DE JUSTIFICATIVA DO PRÓ-REITOR ACOLHIDAS. 

CONTAS REGULARES COM QUITAÇÃO PLENA. REJEIÇÃO DAS RAZÕES 

DE JUSTIFICATIVA APRESENTADAS PELO EX-REITOR. CONTAS 

IRREGULARES E MULTA. DETERMINAÇÕES. RECOMENDAÇÕES. 

CIÊNCIA. 

 

9.8. recomendar à UFJF que, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade: 

9.8.1. implemente controles internos de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência 

de eventual infração ao cumprimento, por docentes, do regime de dedicação exclusiva, 

em afronta ao disposto no art. 20, § 2º, da Lei 12.772/2012, c/c o art. 14, inciso I, do 

Decreto 94.664/1987; 

 

 
 

Recomendações: 

Recomendação 08: Adotar providências no sentido de apurar as ocorrências de eventuais 
pagamentos indevidos aos servidores constantes no QUADRO 06, em razão de possível 

acumulação ilícita de cargos públicos; 

Recomendação 09: Adotar providências no sentido de, caso venha a ser constatada a ilegalidade, 

promova medidas administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos valores pertinentes, 

relativos ao período de incidência da irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 

8.112/90; 
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7 – BENEFÍCIOS FINANCEIROS 

 

 

Os benefícios financeiros esperados, em decorrência desta ação de controle, serão contabilizados 

a partir das ações de apuração a serem desenvolvidas pela PROGEP, visando a recuperação de 

valores pagos indevidamente ou de suspensão de pagamentos continuados indevidos. 

 

 

8 – BENEFÍCIOS NÃO FINANCEIROS 

 

A Auditoria Interna atua, preventivamente, como parte da estratégia para acompanhar os atos de 

gestão com o intuito de manter o acompanhamento contínuo e sistemático dos principais atos 

praticados pelos gestores da Unifesspa. Nessa frente de atuação, são executadas auditorias de 

acompanhamento, que são importantes instrumentos de interação com os gestores para agregar 

valor à gestão, prevenir desvios ou evitar a má aplicação de recursos públicos, atuando de forma 

preventiva, de modo a permitir ao gestor a possibilidade de elaborar plano de ação para mitigar os 

riscos de possíveis impropriedades. Desta forma, os benefícios não financeiros esperados são no 

sentido de que a PROGEP aperfeiçoe seus procedimentos internos no sentindo de identificar, 

tempestivamente, e coibir práticas de infringência ao Regime de Dedicação Exclusiva. 

 

Os benefícios para a gestão e a governança são agregadores, uma vez que a atuação da unidade 

de auditoria interna possibilita o aumento das expectativas e da sensação de controle junto à 

comunidade universitária e, em consequência, estimula a indução da melhoria da gestão, da 

governança e da integridade no âmbito da Unifesspa. 

 

 

Assim, os benefícios não-financeiros decorrentes dos trabalhos realizados são no sentido de 

mitigar os riscos relacionados às fragilidades das ferramentas de controle, com o aperfeiçoamento 

dos processos, através do possível aprimoramento dos fluxos internos, bem como com a possível 

criação de normativos internos, buscando o incremento na eficiência das atividades realizadas na 

Universidade. 

 

 

 

9 – CONCLUSÃO 

 

 

O presente Relatório de Auditoria Interna tem como propósito geral agregar valor à gestão da 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Unifesspa, principalmente na busca pelo 

fortalecimento das ferramentas de controle interno, por meio das constatações levantadas e 

recomendações expedidas, a partir dos exames realizados sobre a regularidade do Regime de 

Dedicação Exclusiva. 

 

 

Este documento foi elaborado de forma a elucidar as causas decorrentes das constatações 

apresentadas, as manifestações elaboradas pela Unidade auditada (PROGEP), as análises da 
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Auditoria Interna referentes às questões abordadas, e as recomendações propostas para mitigar os 

riscos inerentes às deficiências apontadas com base nas evidências destacadas neste relatório. 

 

 

O presente trabalho possui caráter preventivo e de acompanhamento, a fim de verificar o 

cumprimento da legislação, da missão institucional, dos princípios que norteiam os atos da 

Administração Pública, das recomendações dos órgãos de controle, e no intuito de fortalecer os 

controles internos das unidades operacionais, mitigando os riscos constatados e os impactos 

financeiros decorrentes das fragilidades constatadas. 

  

Nesse sentido, verificou-se que os seguintes aspectos constituem fontes de risco para o 

atingimento da missão institucional: 

 

 Ausência de elaboração de mapeamento de processos e de definição de rotinas efetivas de 
acompanhamento, por parte da Pró-Reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, para 

identificar e tratar, tempestivamente, indícios de irregularidades de acúmulo ilegal de cargos, 

empregos e funções, bem como, indícios de gerência/administração de sociedade privada, por 

parte de servidores da Unifesspa  

 

 Fragilidades nas ferramentas de controles implantados (meramente declaratórios) para 

identificação de acumulação de cargos e outros impedimentos funcionais; 

 

 Ausência de cruzamento das informações funcionais dos servidores da Unifesspa com a 
base de dados de outros órgãos para avaliação da regularidade funcional; 

 

 

Ressaltamos que este relatório não tem a intenção de esgotar as possibilidades de inconsistências 

passíveis de serem observadas, mas sim servir como orientação para as boas práticas da 

administração pública. 

 

As recomendações registradas neste relatório serão acompanhadas por meio do Plano de 

Providências Permanente da unidade, e comunicadas à Controladoria-Geral da União, por ocasião 

do envio do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna-RAINT. 

 

Conforme estabelecem os artigos 14 e 15 da Instrução Normativa - CGU nº 9, de 9 de outubro de 

2018, os relatórios de auditoria serão publicados no site da Unifesspa, preservando os dados 

pessoais dos servidores envolvidos, e os resultados poderão ser requisitados a qualquer momento 

pela Controladoria-Geral da União, órgão responsável pela supervisão técnica das auditorias 

internas do Poder Executivo Federal 

 

 

Os procedimentos realizados nesta ação de auditoria resultaram em 03 constatações e 09 

recomendações, conforme resumo e detalhamento do quadro abaixo: 

 

Constatação Recomendação 
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 CONSTATAÇÃO 1: 

Indicativos de supostas 

acumulações irregulares de 

cargos públicos e 

descumprimento ao regime de 

Dedicação Exclusiva (D.E). 

 

 

 

Possível ocorrência de 

violação, por parte de 

professores em regime de 

Dedicação Exclusiva, do art. 

14, I, do Decreto 94.664/1987 

e do art. 20 § 2º da Lei 

12.772/2012,  que vedam ao 

professor sujeito ao regime de 

dedicação exclusiva exercer 

outra atividade remunerada, 

pública ou privada. 

 

 

Recomendação 01: Adotar providências no sentido de apurar 
as ocorrências de eventuais pagamentos indevidos aos 

servidores citados nesta Constatação (QUADRO 01), em razão 

de possíveis exercícios de atividades incompatíveis com o 

regime de trabalho (Dedicação Exclusiva); 

Recomendação 02: Adotar providências no sentido de, caso 

venha a ser constatada a ilegalidade, promova medidas 

administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos 

valores pertinentes, relativos ao período de incidência da 

irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90;  

 

Recomendação 03: Elaborar mapeamento de processos, com a 

posterior elaboração de normativo interno, o qual contemple a 

previsão de rotinas periódicas de verificação, acompanhamento 

e procedimentos definidos para verificar e tratar casos de 

acumulação ilegal de cargos públicos e outros impedimentos; 

 

Recomendação 04: Estabelecer rotina de consulta às bases de 

dados da RAIS, como forma de mitigar os riscos de 

impedimentos legais da função pública, independente das 

informações inseridas pelo servidor(a) no ato de declaração da 

inexistência de impedimento. 

 

CONSTATAÇÃO 2: 

Indicativos de exercício 

cumulativo com outras 

atividades relacionadas à 

gerência ou administração de 

sociedade privada. 

 

Possível ocorrência de 

violação, por parte de 

professores em regime 

Dedicação Exclusiva, do art. 

117, X, da Lei nº 8.112/1990 

que veda a participação de 

servidor público na gerência 

ou administração de sociedade 

privada. 

 

Recomendação 05: Adotar providências no sentido de apurar 

as ocorrências de eventual caracterização da vedação contida 

no inciso X, do artigo 117 da Lei 8.112/1990, por parte dos 

servidores citados no QUADRO 03, em razão de possíveis 

exercícios de atividades relacionadas à gerência ou 

administração de sociedade privada; 

 

Recomendação 06: Adotar providências no sentido de, caso 

venha a ser constatada a ilegalidade, promova medidas 

administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos 

valores pertinentes, relativos ao período de incidência da 

irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90; 

 

Recomendação 07: Elaborar mapeamento de processos, com a 

posterior elaboração de normativo interno, o qual contemple a 

previsão de rotinas periódicas de verificação, acompanhamento 

e procedimentos definidos para verificar e tratar possível 

exercício cumulativo com outras atividades relacionadas à 

gerência ou administração de sociedade privada. 

 

CONSTATAÇÃO 3: 

 

Trilhas de Auditoria – 

Professores em regime de 

Recomendação 08: Adotar providências no sentido de apurar 
as ocorrências de eventuais pagamentos indevidos aos 

servidores constantes no QUADRO 06, em razão de possível 
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Dedicação Exclusiva (D.E.) 

com acumulação indevida com 

outras atividades remuneradas 

– Demanda enviada pela 

Controladoria Geral da União 

(CGU), através do Ofício nº 

113/2019-CGPES/DG/SFC-

CGU. 

 

Possível ocorrência de 

violação, por parte de 

professores em regime de 

Dedicação Exclusiva, do art. 

14, I, do Decreto 94.664/1987 

e do art. 20 § 2º da Lei 

12.772/2012,  que vedam ao 

professor sujeito ao regime de 

dedicação exclusiva exercer 

outra atividade remunerada, 

pública ou privada. 

 

acumulação ilícita de cargos públicos; 

 

Recomendação 09: Adotar providências no sentido de, caso 

venha a ser constatada a ilegalidade, promova medidas 

administrativas imediatas para ressarcimento ao erário dos 

valores pertinentes, relativos ao período de incidência da 

irregularidade, nos termos dos arts. 46 e 47 da Lei nº 8.112/90; 

 

 

 

 

Marabá/PA, 28 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

Júlia Silva de Paulo 

Auditora Geral 
(Portaria nº. 1.216, de 18 de dezembro de 2015) 

 


