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1 – INTRODUÇÃO: 
 

 O presente Relatório de Auditoria refere-se aos resultados dos trabalhos 
realizados na área de Gestão de Recursos Humanos, mais precisamente nos atos de 
admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão do Instituto Federal de 
Sergipe – IFS, em consonância com o disposto no item 2.4 do Plano Anual de Auditoria 
Interna – PAINT 2017. 
 
 A Ação foi deflagrada por meio do Memorando Eletrônico nº 108/2017/AUDINT, 
em 04/09/2017 e os trabalhos realizados por dois auditores junto à Pró-Reitoria de 
Gestão de Pessoas – PROGEP perduraram até 23/11/2017, totalizando 455 horas, no 
intuito de averiguar a legalidade e a tempestividade dos atos de admissão de pessoal e 
concessões aposentadoria e pensão no âmbito do IFS. 
 
 Para subsídio aos trabalhos de auditoria, a equipe expediu Solicitações de 
Auditoria (SA’s) em atenção aos gestores competentes, com prazos definidos, para 
apresentação de informações, documentos e procedimentos dos setores envolvidos nas 
atividades admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão. 
Adicionalmente, foram realizadas consultas no Sistema Integrado de Administração de 
Recursos Humanos – SIAPE e no Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Pessoal – 
SISAC.  
 
 Os trabalhos conclusivos foram realizados por meio de análise documental, 
consultas ao Sistema SIAPE, confronto de informações, consolidação de informações 
recolhidas e indagações escritas, em estrita observância às normas de Auditoria Interna, 
em especial às aplicáveis ao serviço público federal.  
 
 Finalizada a execução dos procedimentos de auditoria, foi possível elaborar um 
relatório preliminar contendo as constatações identificadas durante os trabalhos, bem 
como possíveis recomendações a serem adotadas pelo gestor para dirimir as falhas 
apontadas. Tal Relatório foi apresentado aos gestores da PROGEP durante a reunião de 
busca conjunta de soluções realizada no dia 03/11/2017, com o objetivo de debater as 
constatações identificadas durante a realização dos trabalhos da Audint.  
 
 Após a realização da reunião de busca conjunta de soluções, a PROGEP teve 
inicialmente um prazo de cinco dias úteis, prorrogados por mais dois dias úteis, após a 
solicitação do gestor, devidamente justificada para enviar sua manifestação quanto às 
constatações apresentadas no Relatório Preliminar.  
 
 Finalmente, após análise da manifestação dos gestores, foi possível finalizar a 
execução da Ação por meio do presente Relatório de Auditoria.  
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1.1 – Objetivos da Ação 
 
 O trabalho de auditoria teve por objetivo averiguar a legalidade e a 
tempestividade dos atos de admissão de pessoal e concessões aposentadoria e pensão 
no âmbito do IFS, em especial: 
 

a)  Verificar se os atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria e 
de pensão realizadas no âmbito do IFS ocorreram em consonância com as 
normas vigentes; 

b)  Verificar se os atos de admissão de pessoal e as concessões de aposentadoria e 
de pensão, no âmbito do IFS, ocorreram de forma tempestiva; 

c) Examinar as admissões e aposentadorias dos servidores do IFS, bem como as 
concessões de pensões, com vistas a avaliar os controles internos da área, dando 
ênfase ao atendimento da legislação e o fortalecimento da Gestão. 

 A fim de atender os objetivos supramencionados, foram verificadas as seguintes 
questões, que integraram a Matriz de Planejamento para a Ação de Auditoria: 

a) Existe processo formalizado para admissão, concessão de aposentadoria e 
pensão? 

b) Os processos apresentam os requisitos básicos para a admissão, concessão de 
aposentadoria e pensão, conforme normas legais vigentes? 

c) Os dados inseridos no SIAPE e SISAC estão de acordo com as informações 
constantes do processo administrativo? 

d) O cadastro dos atos no SIAPE e no SISAC ocorreram de forma tempestiva, de 
acordo com os prazos estabelecidos na legislação vigente? 

e) Foram estabelecidos controles internos a serem adotados na análise dos 
requisitos e documentos para admissão e concessão de aposentadoria e pensão? 

f) Foram realizados procedimentos para arquivamento da documentação no 
Assentamento Funcional Digital do servidor? 

 As questões acima estão consignadas no Apêndice I do Programa de Auditoria nº 
05/2017, cujos documentos constituem papéis de trabalho da Unidade de Auditoria 
Interna. 

 
1.2 – Escopo do trabalho  
 
 A ação teve como escopo a análise de 15% dos processos de admissão de pessoal 
do exercício de 2015, selecionados de forma aleatória, através do site Sorteador, bem 
como 100% das concessões de pensão do exercício de 2015 e 100% das concessões de 
aposentadoria do exercício do 2016. 
 
 Para seleção da amostra foi realizado um levantamento de todas as portarias de 
nomeação, de concessão de aposentadoria e de pensão publicadas no Boletim de 
Serviços no site institucional do IFS referentes ao exercício de 2015, do qual resultaram 
as seguintes informações:   
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Quadro 01 – Número de portarias publicadas pelo IFS em 2015 

Portarias 

Nomeação Aposentadoria Pensão 

55 12 8 

Fonte: Boletim de Serviços do IFS. 

 
 Ressalta-se que, além das consultas às portarias publicadas, com o intuito de 
ratificar as informações obtidas dos Boletins de Serviço, também foram solicitadas 
informações à PROGEP, via Memorando Eletrônico nº 93/2017/Audint, sobre as 
nomeações, concessão de aposentadoria e de pensão realizadas em 2015 no âmbito do 
IFS. 
 
 A partir da definição do universo e seleção da amostra, foram requisitados, via 
Solicitação de Auditoria, os processos à PROGEP para que estes pudessem ser 
analisados. Contudo, foi informado pelo Gestor à Audint em resposta à SA nº 093/2017, 
que os processos de concessão de aposentadoria do exercício de 2015 estavam de posse 
da Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União – CGU, o que de fato foi 
confirmado pela Audint via tramitação no SIPAC. 
 
 Diante da situação, para não comprometer os trabalhos da Audint, optou-se por 
selecionar a amostra para análise dos processos de aposentadoria a partir dos atos de 
concessão realizados no exercício de 2016, verificando todas as portarias de concessão 
de aposentadorias emitidas naquele ano, totalizando 14 portarias. 
 
 Os quadros a seguir mostram os processos de admissão, aposentadora e pensão 
selecionados que fazem parte da amostra a ser analisada durante a realização dos 
trabalhos de auditoria: 
 
Quadro 02 – Processos de Admissão selecionados para amostra 

Portaria Processo Interessado 

1.601/2015 23060.00****/2015-11 D. S. S – 1839*** 

2.027/2015 23060.00****/2015-24 V. S. J. – 2247*** 

2.027/2015 23060.00****/2015-45 T. C. L. – 2246*** 

2.027/2015 23060.00****/2015-69 V. A. P. – 2246*** 

2.027/2015 23060.00****/2015-79 G. F. C. S. – 2246*** 

2.946/2015 23060.00****/2015-93 J. N. S. L. – 1935*** 

2.948/2015 23060.00****/2014-84 W. F. C. A. – 2267*** 

2.948/2015 23060.00****/2015-60 D. S. L. – 2267*** 

Fonte: Boletim de Serviços. 
 
Quadro 03 – Processos de Aposentadoria selecionados para amostra 

Portaria Processo Interessado 

98/2016 23290.00****/2015-12 C. V. M. – 279*** 

309/2016 23060.000***/2016-79 M. A. P. S. – 279*** 

395/2016 23289.00****/2015-77 J. A. X. N. – 48*** 

866/2016 23060.000***/2016-37 S. M. A. – 279*** 
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Portaria Processo Interessado 

1105/2016 23289.000***/2016-33 A. A. F. – 48*** 

1541/2016 23060.000***/2016-73
1
 N. T. N. A. – 279*** 

1542/2016 23289.000***/2016-44 M.E. O. V. – 48*** 

1672/2017 23289.000***/2016-68¹ V. S. T. – 48*** 

1898/2016 23060.000***/2015-69¹ E. M. A. M. C. – 279*** 

2063/2016 23290.00****/2016-49 M. C. S. M. – 1092*** 

2150/2016 23290.00****/2016-67 J. A. S.  – 279*** 

3091/2016 23290.00****/2016-51 M. D. F. – 1108*** 

3187/2016 23060.00****/2016-41¹ H. M. A. F. – 279*** 

3214/2016 23060.000***/2016-52 J. C. F. – 279*** 

Fonte: Boletim de Serviços. 

 
Quadro 04 – Processos de Pensão selecionados para amostra 

Portaria Processo Instituidor 

0153/2015 23060.00****/2014-29 E. F. L. – 0052*** 

0371/2015 23060.000***/2015-47 E. S. – 0279*** 

0450/2015 23060.000***/2015-30 I. M. S. T. – 279*** 

0693/2015 23289.000***/2015-81 V. S. – 0054*** 

1.043/2015 23289.000***/2015-29 G. M. S. – 0048*** 

1.311/2015 23289.000***/2015-79 J. L. – 0048*** 

2.195/2015 23289.00****/2015-95 J. M. S. – 0051*** 

3.244/2015 23289.00****/2015-76¹ E. S. S. – 1034*** 

Fonte: Boletim de Serviços. 

 
 Assim, o número de processos que efetivamente fazem parte da amostra de 
auditoria são os seguintes: 
 
Quadro 05 – Número de processos selecionados para compor a amostra de auditoria 

Processos selecionados 

Nomeação Aposentadoria Pensão 

8 10 7 

Fonte: Auditoria Interna do IFS 

                                                      
1
 Apesar de ter sido selecionado, o processo não foi analisado pela Audint por ter sido enviado à CGU e não 

ter retornado a tempo da execução da auditoria. 
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2 – RESULTADOS DOS TRABALHOS 
 
 Na análise dos processos de admissão de pessoal e concessão de aposentadoria 
e pensão realizada pela Audint foram observadas algumas fragilidades que serão 
apresentadas a seguir. 
 

 Cabe mencionar que a “Constatação” descreve situações indesejáveis 
identificadas pela equipe de auditoria, devidamente evidenciadas. Em geral apontam a 
existência de dificuldades, equívocos, situações adversas autônomas e/ou exteriores à 
unidade objeto do exame e situações que careçam de ajustes quando de seu confronto 
com critérios técnicos, administrativos e legais, conforme Manual da Auditoria Interna 
do IFS. 

 
 
2.1 – Atos de Admissão de Pessoal 
 
CONSTATAÇÃO 001: Não prestação, no ato da posse, de compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
 
a) Evidências: 
- Lei n º 8.112/93 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais; 
- Decreto nº 6.029/2007 – Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal; 
- Termos de Posse dos processos selecionados na amostra. 
 
b) Fato:  
 De acordo com o art. 13 da Lei nº 8.112/93, no termo de posse do servidor 
“deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes 
ao cargo ocupado”. 
 
 Nesse sentido, o art. 15º do Decreto nº 6.029/2007, que instituiu o Sistema de 
Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, prevê que todo ato de posse de agentes 
públicos deve ser acompanhado da prestação de compromisso solene de acatamento e 
observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, in verbis: 
 

Art. 15. Todo ato de posse, investidura em função pública ou celebração de 
contrato de trabalho, dos agentes públicos referidos no parágrafo único do 
art. 11, deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta 
da Alta Administração Federal, pelo Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal e pelo Código de Ética do órgão ou 
entidade, conforme o caso. (Grifo nosso) 

 
 Contudo, ao analisar o conteúdo dos termos de posse individual inseridos nos 
processos de admissão da amostra, verificou-se que não consta no termo de posse a 
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previsão citada no art. 15 do Decreto nº 6.029/2007, sendo citado somente o 
compromisso do servidor de “cumprir bem e fielmente as atribuições previstas no 
Regulamento do referido cargo, bem como os deveres e responsabilidades 
estabelecidas na legislação vigente”. 
 
c) Causa: 
Desconhecimento do gestor quanto a inserção desta regra no termo de posse. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Iremos implementar no termo de posse a prestação de compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal”. 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A resposta da gestão confirma o achado de auditoria na medida em que afirma 
que será implementada, no termo de posse, a prestação de compromisso solene de 
acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
 
 Desse modo, a manifestação apresentada pela Unidade não afasta a 
constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 Possibilidade de desvios éticos e outros atos ilegais, levando a prejuízos 
financeiros, bem como a danos à imagem do IFS. 
 
Recomendação 001:  
Fazer constar nos termos de posse dos novos servidores, nos novos processos de 
admissão, o compromisso de acatar e observar as regras estabelecidas pelo Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. 
 
 
CONSTATAÇÃO 002: Ausência de Declaração e Termo de Compromisso assinado pelo 
professor em regime de Dedicação Exclusiva nos autos dos processos de admissão. 
 
a) Evidências: 
- Lei nº 12.772/2012 – Plano de Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico; 
- Processo nº 23060.00****/2015-11; 
- Processo nº 23060.00****/2015-93; 
- Nota Técnica nº 141/2010/COGES/DENOP/SRH/MP; 
- Acórdão nº 1398/2017 - TCU - 1ª Câmara. 
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b) Fato:  
 Em virtude do disposto na Lei nº 12.772/2012, os docentes vinculados ao regime 
de trabalho de Dedicação Exclusiva, não podem exercer qualquer atividade remunerada 
pública ou privada, salvo as expressamente permitidas em lei, senão vejamos: 
 

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; 
§ 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. 

  
 Ao analisar os processos de admissão da amostra de docentes em regime de 
Dedicação Exclusiva, constatou-se que, apesar de constar o termo de posse e declaração 
de acumulação de cargo, emprego, função pública ou proventos, nestes não há 
qualquer menção do impedimento em questão, nem a assunção do compromisso de 
cumprir o estabelecido na legislação pertinente. 
 
 Cumpre ressaltar que a Nota Técnica nº 141/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 
considera o regime de dedicação exclusiva como sendo um acordo firmado entre a 
Administração e o servidor e que a consequência do descumprimento do disposto é o 
ressarcimento ao erário, assim redigido: 
 

5. O regime de dedicação exclusiva é um acordo firmado entre a 
Administração e o servidor, cabendo à Administração o pagamento da 
remuneração nessa condição e ao Professor, a renúncia ao exercício de 
qualquer cargo ou emprego, de natureza pública ou privada. No caso de o 
servidor descumprir a disposição legal, em razão de ocupar outro cargo 
público, não há dúvidas quanto à necessidade de que o erário deve ser 
ressarcido de todos os valores pagos a título de dedicação exclusiva pelo 
professor, pois, a partir do momento em que o servidor, passa a exercer outro 
encargo, quebrando a dedicação exclusiva, exonera o Poder Público de lhe 
recompensar por isso, configurando-se aí o enriquecimento ilícito por parte 
do servidor que deixou de comunicar ao órgão de sua investidura em novo 
cargo. (Grifo nosso) 

  
 Ademais, é mister destacar o entendimento do TCU no item 1.7 do Acórdão nº 
1398/2017 - TCU - 1ª Câmara, de que o descumprimento do regime de dedicação 
exclusiva é falha motivadora de julgamento de contas com ressalva, bem como a 
recomendação de implementação de controles internos no item 1.10.1 do Tribunal no já 
citado Acórdão, conforme descrito a seguir: 
 

1.10. Recomendar à UFU que:  
1.10.1. 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; (Grifo nosso) 



                                                           

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 008/2017 

                                                  ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL E CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA E PENSÃO. 
 

13 
Rua Francisco Portugal, 150, Salgado Filho. CEP: 49020-390 - Aracaju/SE 

Tel.: (79) 3711-1880/1854, email: audint@ifs.edu.br 

 

 
 Pelo exposto, considera-se imprescindível a adoção de Declaração e Termo de 
Compromisso para os docentes em Regime de Dedicação Exclusiva para que estes 
declarem seu conhecimento da proibição constante do artigo 20, parágrafo 2º, da Lei nº 
12.772/2012, bem como suas respectivas penalidades pelo não cumprimento, 
assumindo o compromisso de não exercer qualquer atividade remunerada, pública ou 
privada, durante o período em que se encontrarem investido no regime de dedicação 
exclusiva, salvo as expressamente permitidas em lei.  
 
c) Causa: 
 Deficiência dos procedimentos de controle durante a execução dos processos de 
admissão de pessoal. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Não consta tal declaração porque entendemos que o candidato, ao participar de um 
certame, ele está ciente das exigências do Edital. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Em sua manifestação escrita, bem como na Reunião de Busca Conjunta, a gestão 
alegou que as exigências do regime de trabalho em dedicação exclusiva já estão 
descritas no edital do concurso e que, ao participar de um certame, o candidato está 
ciente de tais exigências.  
 
 Ao analisar o conteúdo do Edital nº 09/2014, por meio do qual realizou-se o 
provimento dos cargos de professores selecionados na amostra, verificou-se as 
seguintes informações sobre o Regime de Dedicação Exclusiva:  
 

2. DA REMUNERAÇÃO E DO REGIME DE TRABALHO 
2.2 O regime de trabalho das vagas dispostas no item 1 é de 40 (quarenta) 
horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional, com exceção 
das áreas Engenharia III e IV, Libras e Direito que serão para tempo parcial de 
20 horas semanais, conforme previsto no art. 20 da Lei 12.772/12.  
2.2.1 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 na Lei nº 12.772/12. 
 

 Ademais, o item 17.12 esclarece que a inscrição no concurso “implica, desde 
logo, o conhecimento e tácita aceitação das condições estabelecidas” no Edital. 
 
 Contudo, é importante destacar que um dos objetivos do presente trabalho foi 
avaliar os controles internos adotados. Neste sentido, a Audint entende que a assinatura 
de Declaração e Termo de Compromisso pelo professor em regime de Dedicação 
Exclusiva quando do ato da sua posse constitui uma forma de controle ausente nos 
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processos atuais e que pode ter contribuído para os casos de infração do regime DE 
citados no Relatório da CGU nº 201601456 direcionado ao IFS. 
 
 Finalmente, levando em consideração a conclusão da CGU em seu Relatório nº 
201601456, Constatação 2.1.3.1, de que a causa da constatação que trata de docentes 
com dedicação exclusiva com suposta acumulação ilícita de cargos e outras atividades 
remuneradas, é a ausência de controle efetivo do regime de dedicação exclusiva dos 
professores do IFS, a Audint resolve por manter a Constatação em todos os seus termos 
uma vez que o controle interno administrativo aqui sugerido pode servir para minimizar 
os casos de infração ao regime de DE na IFS, contribuindo para um controle mais 
eficiente. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 Descumprimento das obrigações estabelecidas, por parte do docente, quanto ao 
regime de Dedicação Exclusiva por alegação de desconhecimento da legislação 
pertinente.  
 
Recomendação 001:  
Exigir, nos processos de admissão de novos professores em regime de Dedicação 
Exclusiva, o preenchimento e assinatura de declaração/termo de compromisso, 
contendo informações de conhecimento dos impedimentos legais e o compromisso de 
cumprir o estabelecido na legislação pertinente. 
 
 
CONSTATAÇÃO 003: Ausência de rotinas de controle no processo de admissão de 
pessoal. 
 
a) Evidências: 
- Processos selecionados para amostra de auditoria; 
- Fichas dos atos de admissão dos servidores da amostra no SISAC; 
- Dados cadastrais e funcionais dos servidores da amostra no SIAPE; 
- Editais de Seleção do IFS nº 09/2014 e 13/2014; 
- Documento “Orientações Para Análise Dos Processos De Admissão - Lei 8.112/90” 
enviado pela PROGEP em resposta à Solicitação de Auditoria nº 98/2017 e acostado ao 
processo nº 23060.00****/2014-84. 
 
b) Fato:  
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria foi possível identificar falhas nos 
processos da amostra, detalhadas no quadro abaixo, que evidenciam a ausência de 
procedimentos de controle internos no processo de admissão de pessoal. 
 
Quadro 06 – Falhas identificadas nos processos de admissão de pessoal 

Processo 
Interessado - 

Matrícula 
Falhas identificadas 

23060.00****/2015-24 
V. S. J. – 
2247*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Ausência da cópia do documento comprobatório da 
origem da vaga. 
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Processo 
Interessado - 

Matrícula 
Falhas identificadas 

23060.00****/2015-45 
T. C. L. – 
2246*** 

a) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Preenchimento da ficha SISAC com dados sobre a data de 
homologação e a validade do concurso incorretos. 

23060.00****/2015-69 
V. A. P. – 
2246*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Ausência da cópia do documento comprobatório da 
origem da vaga. 
b) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- O campo na Ficha SISAC “Edital prevê prorrogação” está 
preenchido incorreto com a resposta Não.  

23060.00****/2015-79 
G. F. C. S. – 

2246*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Ausência da cópia do documento comprobatório da 
origem da vaga. 

23060.00****/2015-93 
J. N. S. L. – 
1935*** 

a) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Preenchimento da ficha SISAC com dados sobre a data de 
validade do concurso incorretos. 

23060.00****/2014-84 
W. F. C. A. – 

2267*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Ficha SIAPE anexada ao processo pertence a outro 
servidor. 

23060.00****/2015-60 
D. S. L. – 
2267*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Ausência da cópia do documento comprobatório da 
origem da vaga. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SISAC. 

 
 Ressalta-se que durante os trabalhos realizados pela Audint foi solicitado ao 
setor auditado o encaminhamento, por meio da Solicitação de Autoria nº 98/2017, de 
“manuais de normas e procedimentos para execução de atividades relacionadas à 
admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão”, “fluxogramas/mapas de 
processos e roteiros sequenciais (passo a passo) das principais atividades executadas no 
tocante à admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão” e “check-lists 
e/ou outros documentos que auxiliam na rotina de admissão de pessoal e concessão de 
aposentadoria e pensão”. 
 
 Em resposta à solicitação, foi encaminhado o documento “Orientações Para 
Análise Dos Processos De Admissão - Lei 8.112/90”, que contém os procedimentos que 
devem ser seguidos quando da análise dos processos de admissão, transcritos a seguir: 
 

ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE ADMISSÃO 
1- Composição do processo: seguir o check list 
· Publicação do Edital de convocação do concurso no DOU (Art. 16 do Decreto 
n°. 6.944/2009); 
· Portaria de Homologação do resultado e respectiva publicação no DOU; 
· Portaria de prorrogação do prazo de validade do concurso, se ocorrer, e 
respectiva publicação no DOU; 
· Cópia do ato que originou a vaga; 
· Portaria de Nomeação e respectiva publicação no DOU; 
· Termo de Posse devidamente assinado; 
· Informação da autoridade competente do órgão/entidade sobre o efetivo 
exercício do servidor (30, art. 15 da Lei 8112/1990); 
· Cópias: RG, CPF e Carteira de Reservista (se homem); 
· Título Eleitoral e Comprovantes de Votação; 
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· Declaração de Bens e Valores;  
· Declaração de Acumulação de cargos, empregos, funções públicas e 
proventos; 
· Declaração de Não Percepção de Seguro Desemprego; 
· Atestado de Aptidão Física e Mental, homologado por Junta Médica Oficial; 
· Comprovante de Escolaridade prevista no edital; 
· Imposto de Renda ou Isenção; 
· Registro no Conselho de Classe, se o edital exigir; 
· Formulário FUNPRESP; 
· Consultar SIAPE (>CDCOINDFUN) com as ocorrências de INGRESSO NO 
ORGAO e JORNADA DE TRABALHO. 
2- Analisar a ocorrência de acumulação. 
· Confrontar informações sobre carga horária no órgão/entidade da admissão 
com dados do órgão/entidade anterior; 
3- Verificar o preenchimento do formulário SISAC. 
4- Verificar se os valores pagos estão corretos de acordo com a data do 
ingresso. (Tabela vigente à época do ingresso) 

 
 Pelos fatos expostos, conclui-se que, apesar de haver procedimentos de controle 
estabelecidos, estes não foram executados a contento, evidenciando a ausência de 
rotinas de controle no processo de admissão de pessoal no IFS. 
 
 Assim, espera-se que a partir da efetiva adoção dos controles já criados pela 
PROGEP, as falhas identificadas na Constatação não serão repetidas nos próximos 
processos. 
 
c) Causa: 
 Deficiência dos procedimentos de controle durante a execução dos processos de 
admissão de pessoal. 
 

d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Com relação à ausência de cópia do documento comprobatório da origem da vaga 
ratificamos ser uma falha processual na inicialização do processo de admissão a cargo 
da Coordenadoria de Seleção e Contratos – CSC. 
 
Quanto ao preenchimento no SISAC constatamos erro de digitação. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A manifestação da gestão confirma o achado de auditoria, uma vez que as falhas 
processuais apontadas foram reconhecidas.  
 
 A Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles internos nos 
processos de admissão de pessoal para que estes sejam utilizados de forma eficiente 
para o atingimento dos objetivos do setor e para evitar prejuízos ao Erário. Assim, a 
constatação fica mantida em todos os termos.  
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f) Riscos e Efeitos: 
 A não adoção de rotinas de controle pode impactar no correto andamento dos 
processos de admissão de pessoal, implicando em menor celeridade e confiabilidade 
aos processos, aumento dos custos e a diminuição da produtividade. 
 
Recomendação 001:  
Envidar esforços para estabelecer e aplicar procedimentos de controles efetivos, além 
do checklist existente, tais como fluxogramas/mapas de processos, roteiros sequenciais 
(passo a passo) das principais atividades executadas, para auxiliar nas atividades 
relacionadas ao processo de admissão de pessoal, dando ciência a todos no setor sobre 
a obrigação de segui-los. 
 
 
2.2 – Atos de Concessão de Aposentadoria 
 
CONSTATAÇÃO 004: Insuficiência de dados relativos à incapacidade do servidor no 
Laudo Médico Pericial. 
 
a) Evidências: 
- Lei nº 8112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais; 
- 2ª Edição do Manual de Pericia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal; 
- Item 3.3.1 do Manual de Procedimentos de Aposentadoria da Secretaria de Gestão de 
Pessoas (SGP); 
- Processo nº 23290.00****/2015-12, fl. 8; 
- Processo nº 23060.000***/2016-37, fl. 5; 
 
b) Fato:  
 Conforme a Lei nº 8112/90, art. 186, inciso I, parágrafo 3º, nos casos de 
aposentadoria por invalidez permanente, o servidor deverá ser submetido à junta 
médica oficial, devendo esta atestar a invalidez quando caracterizada a incapacidade 
para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de readaptação.  
 

Com o objetivo de orientar os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal – SIPEC sobre os procedimentos a serem observados quando da 
aplicação da Perícia Oficial em Saúde de que trata a Lei nº 8.112/90 foi instituído o 
Manual de Pericia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal.  
 
 De acordo com o referido Manual, em seu Capítulo 5 – Laudo Oficial Pericial, “a 
conclusão da perícia oficial em saúde será norteada por quesitos que deverão ser 
considerados durante a avaliação pericial e baseada nos elementos colhidos e 
registrados no prontuário”. Os quesitos que precisam ser respondidos quando da 
Aposentadoria por Invalidez são os seguintes: 
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Quesito 1. Diante do resultado do exame, está o servidor temporariamente 
incapaz para o exercício do cargo, função ou emprego? Em caso afirmativo, 
necessita o servidor de licença? 
Quesito 2. Por quanto tempo? A partir de _____/_____/_______? 
(...) 
No momento de propor aposentadoria por invalidez, a junta pode sugerir um 
período longo de licença, de forma que o afastamento contemple o tempo 
necessário para a publicação do ato de aposentadoria. (§3º do art. 188 da lei 
8112 de 1990). “A partir de” é a data do início da incapacidade e deve ser 
determinada em razão das manifestações da doença que provocaram 
alterações de tal ordem que impediram o desempenho das tarefas específicas 
do cargo, função ou emprego e deverá coincidir com a data do início do 
afastamento. 
Quesito 3. Está o examinado inválido para o exercício de suas funções ou 
outras correlatas? A partir de _____/_____/________. 
Quesito 4. A doença se enquadra no art. 186, inciso I, §§ 1º e 3º, da Lei nº 
8.112 de 1990? A partir de ______/_____/________? 
Esse quesito deverá ser respondido quando o quesito anterior for positivo, ou 
seja, existe invalidez para o exercício da função e outras correlatas. Não é o 
diagnóstico isolado que determina o enquadramento, mas a conjugação dos 
dois fatores: a doença e a invalidez. O perito avaliará se a doença 
determinante da invalidez se enquadra no § 1º do art. 186 e firmará a partir 
de quando foi instalada a invalidez. 
Quesito 5. A doença está especificada no § 1º, do art. 186 da Lei nº 8.112 de 
1990? 
Quesito 6. A doença está especificada no art. 1º da Lei nº 11.052 de 2004? 
Quesito 7. Qual a hipótese diagnóstica? 
Quesito 9. Comunicar ao Órgão Habilitador da profissão ou regulamentador 
da atividade (CRM, CRO, OAB, CREA, DETRAN, etc.)? 
Quesito 10. Poderá ser sugerida a nomeação de curador (art. 4º e art. 1.767 
da Lei nº 10.406 de 2002 - Código Civil Brasileiro)? (Grifo nosso) 

 
 Ademais, ainda de acordo com Capítulo 6 do Manual, que tratadas das Doenças 
Especificadas em Lei, o laudo pericial deverá conter as seguintes informações: 
 

1. O nome da doença por extenso, conforme especificado em lei; 
2. A data de início da doença; 
3. Se há necessidade de reavaliação e data de retorno quando couber. 

  
 Adicionalmente, de acordo com o item 3.3.1 do Manual de Procedimentos de 
Aposentadoria, de agosto de 2017, elaborado pela Secretaria de Gestão de Pessoas 
(SGP) com objetivo de “direcionar e padronizar as atividades relativas ao atendimento 
de requerimentos administrativos recebidos, referentes a servidores, no que diz 
respeito aos processos relacionados à Concessão de Aposentadoria por Invalidez”, o 
Laudo Médico deverá conter os seguintes dados: 
 

a) Data de início da invalidez; 
b) Data do início da doença; 
c) Data de início da incapacidade definitiva; 
d) Nome da doença, se a incapacidade decorre de doença prevista no § 1º, do 
art. 186, da Lei nº 8.112/90; 
e) Informação se a incapacidade decorre de acidente em trabalho; 
f) Informação se a incapacidade decorre de moléstia profissional. 
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 Contudo, ao analisar os processos selecionados para a amostra, constatou-se 
que os documentos emitidos pela Junta Médica Oficial do IFS não contemplam todas as 
informações citadas no Manual de Pericia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, 
tais como data de início da invalidez e a data de início da incapacitada definitiva. 
 
Quadro 07 – Informações ausentes no Laudo Médico Pericial dos processos da amostra  

Processo Servidor - Matrícula 
Informações Ausentes no Laudo 

(Conforme Manual da SGP) 

23290.00****/2015-12 C. V. M. – 279*** a, b, c, e, f 

23060.000***/2016-37 S. M. A. – 279*** a, b, c, e, f 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos. 

 
 Assim, conforme o relatado, fica constatada a insuficiência de dados relativos à 
incapacidade do servidor no Laudo Médico Pericial. 
 
c) Causa: 
 Inobservância dos procedimentos necessários no momento do preenchimento 
dos laudos médicos. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Sugerimos o encaminhamento deste relatório de auditoria ao setor médico do IFS para 
adoção dos dados relativos à incapacidade do servidor no laudo médico pericial. Em 
tempo informamos que a Coordenadoria de Saúde Escolar, na estrutura organizacional, 
está atrelada ao Campus Aracaju e não à Reitoria. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Diante da sugestão da PROGEP de encaminhamento da referida constatação ao 
Setor Médico do IFS, resolve-se por acolher tal sugestão na medida que, conforme o art. 
91, inciso IX do Regimento Interno do campus Aracaju, uma das competências da 
Coordenadoria de Saúde Escolar é a de “coordenar as ações da junta médica no âmbito 
do IFS”. 
 
 Nesse sentido, a recomendação resultante da presente Constatação será 
direcionada à COSE para que esta acompanhe o integral preenchimento do Laudo 
Médico Pericial, conforme a legislação vigente. 
 
 Sendo assim, conclui-se que a manifestação apresentada pelo gestor foi 
satisfatória em parte, porém não afastou a constatação, ficando mantida em todos os 
seus termos. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A insuficiência de dados no laudo pericial pode levar a uma conclusão 
inadequada sobre o pedido de concessão de Aposentadoria por Invalidez, trazendo 
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prejuízos tanto para o servidor, ao se negar um direito, quanto para a Instituição, 
gerando custos para a administração pública. 
 
Recomendação 001 (COSE):  
Implementar mecanismos de controle, como modelos de laudos, para auxiliar as 
atividades da Junta Médica Oficial do IFS quando da emissão de Laudo Médico Pericial 
para fins de aposentadoria por invalidez, conforme os quesitos constantes no Manual de 
Pericia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal e com os dados sugeridos no 
Manual de Procedimentos de Aposentadoria. 
 
 
CONSTATAÇÃO 005: Falha na instrução dos processos de concessão de aposentadoria. 
 
a) Evidências: 
- Pesquisa ao Guia do Servidor - Aposentadoria, realizada no hotsite da PROGEP, em 
14/09/2017; 
- Manual de Auditoria de Pessoal da CGU, pergunta 20; 
- Manual de Procedimentos de Aposentadoria da Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP); 
- Lei nº 8.112/1990 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Federais; 
- Portaria MPS 154/2008 - Procedimentos sobre a emissão de Certidão de Tempo de 
Contribuição; 
- Acórdão nº 7904/2014 – TCU – 1ª Câmara; 
- Processo nº 23290.00****/2015-12; 
- Processo nº 23060.000***/2016-79; 
- Processo nº 23289.00****/2015-77; 
- Processo nº 23060.000***/2016-37; 
- Processo nº 23289.000***/2016-44; 
- Processo nº 23290.00****/2016-49; 
- Processo nº 23290.00****/2016-51; 
- Processo nº 23060.000***/2016-52. 
 
b) Fato:  
 Com o objetivo de verificar se a composição dos processos de concessão de 
aposentadoria estava de acordo com os documentos necessários à análise do pleito, 
conforme orientações da legislação, guias e manuais referenciados a seguir, a equipe de 
auditoria analisou os processos da amostra e identificou falhas de instrução processual. 
 
 De acordo com o “Guia do Servidor”, que conforme definições encontradas no 
hotsite da PROGEP, são documentos destinados à orientação e à informação de 
interesse dos servidores do IFS, os procedimentos para solicitação de aposentadoria são 
os seguintes: 
 

1. Formulário de Requerimento (baixar); 
2. Cópias dos seguintes documentos: 
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- Cópia da última declaração de Imposto de Renda entregue à Secretaria da 
Receita Federal, com recibo de entrega; 
- Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF ou outro documento que 
possua o número de ambos; 
- Original da Certidão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS, aquele 
exercido sob o regime da previdência; 
- Originais de outras certidões de tempo de serviço/contribuição se houver. 
3. Dar entrada no setor de Protocolo, preenchendo destinação à “PROGEP”. 
(Grifo nosso) 

 
 Adicionalmente, o Manual de Auditoria de Pessoal, elaborado pela CGU com a 
finalidade de “orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à aplicação da 
legislação que rege o pagamento de pessoal da Administração Pública Federal do Poder 
Executivo”, esclarece: 
 

20. Quais os documentos indispensáveis que devem compor um processo de 
concessão de aposentadoria? 
Requerimento, nos casos de aposentadoria voluntária; laudo médico oficial 
nos casos de invalidez; dados de identificação do servidor; declaração de 
bens; declaração de acumulação de cargos públicos; último contracheque; 
certidões de tempo de serviço; mapa de tempo de serviço; portaria publicada 
no Diário Oficial da União; e documentos de sentença judicial, se for o caso. 
(Grifo nosso) 
 

 O Manual de Procedimentos de Aposentadoria, disponibilizado pela da 
Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) em 1º de setembro de 2017 com o objetivo de 
padronizar os procedimentos de concessão de benefícios e facilitar o trabalho das 
unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades do SIPEC, prevê o seguinte como 
procedimento a verificação das portarias de designação e dispensa das funções 
exercidas pelo servidor: 

 
3. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 
3.2 A análise do pleito exige a apresentação, pelo requerente, da 
documentação relacionada a seguir: 
a) Certidões original de tempo de contribuição/serviço. 
b) Cópia da última Declaração do Imposto de Renda ou Declaração de 
Bens e Valores; 
c) Declaração de acumulação de cargo; 
d) Declaração de que não responde a processo administrativo 
disciplinar; 
e) Cópia da Carteira de Identidade, do CPF e do Título de Eleitor 
(autenticado ou conferido com original por servidor). 
 
5. PROCEDIMENTOS 
5.1 Procedimentos de análise dos requisitos para Aposentadoria 
Voluntária: 
5.1.6 Verifique se constam do processo as portarias de designação e 
dispensa das funções exercidas pelo servidor, para os casos em que o 
servidor perceba a VPNI referente a incorporação de função (Rubrica 
82106 - VPNI Art.62-A Lei Nº 8.112/90 – AT); 
(Grifo nosso) 
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 Na ocasião da avaliação da Auditoria Interna, verificou-se a ausência de alguns 
documentos necessários à análise do pleito e instrução processual. O quadro a seguir 
traz a lista de alguns documentos necessários à instrução dos processos de 
aposentadoria que não foram localizados nos processos da amostra. 
 
Quadro 08 – Documentos necessários à instrução dos processos de aposentadoria 

Nº Documentação Necessária 

01 Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF. 

02 Declaração de Nada Consta da CPAD. 

03 Certidões originais de tempo de contribuição/serviço. 

04 
Portarias de designação e dispensa das funções exercidas.   
(Nos casos de percepção de VPNI referentes à incorporação de função) 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações de guias e manuais sobre o tema. 

 
 O Quadro 08 demonstra os documentos faltantes nos processos analisados. 
 
Quadro 09 –  Processos de concessão de aposentadoria com documentação incompleta 

Processo 
Interessado - 

Matrícula 
Documentos 

Ausentes 
Observação 

23290.00****/2015-12 
C. V. M. – 
279*** 

01 e 02 - 

23060.000***/2016-79 
M. A. P. S. – 

279*** 
04 

Já consta no processo despacho do Pró-reitor 
da PROGEP em 31/03/2017, à folha 56, 
solicitando a inserção do processo no qual a 
interessada pleiteou a incorporação dos 
quintos, mas até o momento da realização 
dos trabalhos de auditoria tal demanda não 
havia sido atendida. 

23289.00****/2015-77 
J. A. X. N. – 

48*** 
04 - 

23060.000***/2016-37 
S. M. A. – 
279*** 

01 e 02 - 

23289.000***/2016-44 
M.E. O. V. – 

48*** 
04 - 

23290.00****/2016-49 
M. C. S. M. – 

1092*** 
03 e 04 

Consta no processo a portaria de averbação 
do tempo de serviço à folha 06, contudo, tal 
documento não substitui a certidão original 
de tempo de contribuição/serviço. 

23290.00****/2016-51 
M. D. F. – 
1108*** 

04 - 

23060.000***/2016-52 
J. C. F. – 
279*** 

04 - 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SISAC. 

 
Ressalta-se que a importância de se fazer constar as certidões originais de tempo 

de contribuição/serviço nos processos de concessão de aposentadoria baseia-se na ideia 
de se evitar fraudes na utilização de tempo de serviço em mais de um regime 
previdenciário para fins de aposentadoria ou ainda de cômputo de tempo indevido. 
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 Ademais, o § 1º do art. 7º da Portaria nº 154/2008 do Ministério da Previdência 
Social, que disciplina os procedimentos sobre a emissão de certidão de tempo de 
contribuição pelos regimes próprios de previdência social, traz que a primeira via 
original da CTC deve compor o processo de aposentadoria, in verbis: 
 

Art. 7º A CTC deverá ser expedida em duas vias, das quais a primeira será 
fornecida ao interessado, mediante recibo passado na segunda via, 
implicando sua concordância quanto ao tempo certificado. 
§ 1º A primeira via original da CTC deverá compor o processo de averbação 
de tempo de contribuição perante o regime instituidor do benefício, bem 
como o processo da aposentadoria em que houver a contagem recíproca de 
tempo de contribuição. (Grifo nosso) 
 

 Corrobora com este posicionamento o fato do Ministério da Transparência e 
Controladoria-Geral da União (MTCGU) questionar em sua análise dos atos de 
aposentadoria a ausência da CTC original, como no caso dos processos de nº 
23290.00****/2016-51, folha 72, e nº 23289.00****/2015-77, folha 80.  
 
 Em relação à ausência das portarias de designação e dispensa das funções 
exercidas para os casos de percepção de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável 
– VPNI pelo servidor, referente à incorporação de função, tanto a CGU como o TCU já se 
posicionaram a favor da ilegalidade do ato de aposentadoria pela falta de comprovação 
do exercício das funções exercidas, conforme relatado nos itens 2.2, 3 e 9.2 do Acórdão 
nº 7904/2014 – TCU – 1ª Câmara, ipsis litteris: 
 

2.2. (...) O Controle Interno emitiu parecer pela ilegalidade do ato, em razão 
da ausência de comprovação do exercício de funções pelo período de cinco 
anos. 
3. Conforme consta do relatório precedente, a Sefip corrobora a 
impropriedade na consignação de gratificação pelo exercício de função 
(quintos), bem como de rubrica relativa à opção, em razão da ausência de 
elementos que permitam concluir pela regularidade das sobreditas vantagens, 
o que leva à ilegalidade dos atos em exame. 
9.2. considerar ilegal o ato de alteração da aposentadoria (...) em razão da 
inclusão, nos proventos, de parcela relativa à incorporação de cinco quintos 
de função, sem comprovação de seu exercício por período que a justifique; 

  
Assim, ficam demonstradas as falhas na instrução dos processos de concessão de 
aposentadoria  analisados pela Audint. 
 

c) Causa: 
 Não adoção de procedimentos/controles internos administrativos para auxiliar 
na verificação documental dos processos de aposentadoria. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
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“- Será implementado um checklist dos documentos necessários para abertura dos 
processos de aposentadoria, objetivando, acabar com as inexistências de documentos 
necessários para análise dos pleitos de aposentadoria. 
  
- A aposentadoria por invalidez está prevista no inciso I, do art. 186, da Lei nº 8.112/90, 
e vincula a administração, onde, comprovada a incapacidade do exercício das funções 
laborativas se faz necessária a aposentadoria por invalidez, seja com proventos 
integrais, ou com proventos proporcionais. É necessário evidenciar que, neste caso 
específico, mesmo respondendo a processo administrativo disciplinar o servidor público é 
aposentado. Isto posto, não existe a necessidade de declaração de NADA CONSTA da 
Cpad. 
 
- Com relação a necessidade de acostar documentos aos processos de aposentadoria, é 
necessário primeiramente a necessidade de dilação de prazo para anexação destes 
documentos, e posteriormente que sejam os autos dos processos encaminhados à 
PROGEP a fim de efetivar tal solicitação. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A resposta apresentada corrobora o achado de auditoria, uma vez que afirma 
que reconhece a necessidade de implementação de checklist quando da abertura dos 
processos de aposentadoria. 
 
 No que se refere à necessidade de apresentação da declaração de Nada Consta 
da CPAD nos processos de aposentadoria por invalidez, a Audint concorda com o 
raciocínio da PROGEP, sendo dispensável a apresentação de tal declaração nos 
identificados pela Audint no Relatório Preliminar.   
 

 Assim, para o atendimento da Recomendação emitida, o gestor deverá acostar 
aos processos citados nos Fato, somente os que se referirem aos seguintes itens: 
 

01 – Cópia autenticada da Carteira de Identidade e CPF; 
03 – Certidões originais de tempo de contribuição/serviço; 
04 – Portarias de designação e dispensa das funções exercidas.   
(Nos casos de percepção de VPNI referentes à incorporação de função). 

 

 Deste modo, conclui-se que a manifestação apresentada pelo gestor foi 
satisfatória em parte, porém não afastou a constatação, que fica mantida com as 
retificações contidas nesta análise. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A ausência de documentos fundamentais no processo de concessão de 
aposentadoria poderá interferir na análise correta dos fatos e, como consequências, o 
pagamento de vantagens a maior ou a menor ao servidor, bem como a concessão ilegal 
de aposentadoria. 
 
Recomendação 001:  
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Acostar aos autos dos processos de aposentadoria mencionados na Constatação os 
documentos indicados como ausentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO 006: Ausência de rotinas de controle no processo de concessão de 
aposentadoria. 
 
a) Evidências: 
- Processos selecionados para amostra de auditoria; 
- Fichas dos atos de aposentadoria dos servidores da amostra no SISAC; 
- Dados cadastrais e funcionais dos servidores da amostra no SIAPE; 
- Portarias de concessão de aposentadoria publicadas no DOU; 
- Documento “Orientações para Análise dos Processos de Aposentadoria” enviado pela 
PROGEP em resposta à Solicitação de Auditoria nº 98/2017. 
 
 
b) Fato:  
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria foi possível identificar falhas na 
instrução dos processos da amostra, no cadastro das informações, na análise e revisão 
dos documentos, bem como na emissão de portaria, detalhadas no quadro abaixo, que 
evidenciam a ausência de procedimentos de controle internos no processo de 
concessão de aposentadoria. 
 
Quadro 10 – Falhas identificadas nos processos de concessão de aposentadoria 

Processo 
Interessado - 

Matrícula 
Falhas identificadas 

23290.00****/2015-12 
C. V. M. – 
279*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falhas na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 
- Documentos acostados ao processo após sinalização da 
CGU: Declaração de Acumulação de Cargos e 
Aposentadorias, Cópia da última Declaração do Imposto de 
Renda ou Declaração de Bens e Valores, Mapa de Tempo 
de Serviço; 
- Ausência da cópia da Portaria retificada de Aposentadoria 
publicada no DOU (item sinalizado pela CGU). 
b) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Cadastro no SISAC após o prazo legal.  
c) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento. 

23060.000***/2016-79 
M. A. P. S. – 

279*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 

23289.00****/2015-77 
J. A. X. N. – 

48*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falhas na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 
- Falha de preenchimento da Declaração de Acumulação de 
Cargos e Aposentadorias. 
b) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
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Processo 
Interessado - 

Matrícula 
Falhas identificadas 

- Preenchimento incompleto da Declaração de Acumulação 
de Cargos e Aposentadorias; 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento. 

23060.000***/2016-37 
S. M. A. – 
279*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falhas na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 
- Documentos acostados ao processo após sinalização da 
CGU: Declaração de Acumulação de Cargos e 
Aposentadorias, Cópia da última Declaração do Imposto de 
Renda ou Declaração de Bens e Valores e Mapa de Tempo 
de Serviço; 
- Ausência da cópia da Portaria retificada de Aposentadoria 
publicada no DOU (item sinalizado pela CGU). 
b) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento. 
c) Falha na emissão da portaria de concessão: 
- Dado constante na Portaria de concessão sobre a classe 
do servidor divergente da informação do SIAPE. 

23289.000***/2016-33 
A. A. F. – 

48*** 

a) Falhas na revisão/análise de documentos do processo: 
- Preenchimento incompleto da Declaração de Acumulação 
de Cargos e Aposentadorias; 
- Declaração do Imposto de Renda e Recibo de entrega de 
exercícios divergentes. 

23289.000***/2016-44 
M.E. O. V. – 

48*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 
b) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Recebimento de VPNI (campo Dados das Vantagens do 
SISAC) não foi cadastrado. 

23290.00****/2016-49 
M. C. S. M. – 

1092*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 

23290.00****/2016-51 
M. D. F. – 
1108*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 

23060.000***/2016-52 
J. C. F. – 
279*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 005; 
b) Cadastro de dados incorretos no SIAPE: 
- Ausência de cadastro da Portaria que concedeu a 
aposentadoria no campo Diploma Legal no SIAPE. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SISAC. 

 
 Ressalta-se que durante os trabalhos foi solicitado ao setor auditado o 
encaminhamento, por meio da Solicitação de Autoria nº 98/2017, de “manuais de 
normas e procedimentos para execução de atividades relacionadas à admissão de 
pessoal e concessão de aposentadoria e pensão”, “fluxogramas/mapas de processos e 
roteiros sequenciais (passo a passo) das principais atividades executadas no tocante à 
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admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão” e “check-lists e/ou outros 
documentos que auxiliam na rotina de admissão de pessoal e concessão de 
aposentadoria e pensão”. 
 
 Em resposta à solicitação, foi encaminhado o documento “Orientações para 
Análise dos Processos de Aposentadoria”, que contém os procedimentos que devem ser 
seguidos quando da análise do requerimento de aposentadoria, transcritos a seguir: 
 

ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA 
1. Levantamento de tempo de contribuição. 
2. Composição do processo- fazer check- list abaixo: 
· Requerimento do Servidor ou Proposta de Aposentadoria por Invalidez ou 
Proposta de Aposentadoria Compulsória (70 anos). 
· Cópias: CPF e Documento que comprove a idade do servidor. 
· Último comprovante de rendimentos do servidor na ativa e primeiro 
comprovante de rendimentos na Inatividade. 
· Declaração de Bens e Valores ou cópia da Declaração de Imposto de Renda 
com o 
Recibo. 
· Declaração de Acumulação de cargos, empregos, funções públicas e 
proventos. 
· Declaração quanto a Inquérito Administrativo Disciplinar. 
· Informações Cadastrais: 
· Informação acerca do regime jurídico antes da Lei 8.112/90. 
· Caso o servidor perceba Vantagem Pessoal decorrente de Quintos/Décimos: 
Demonstrativo de Cargos/Funções exercidos. 
· Demonstrativo de Licenças-Prêmio não usufruídas. 
· Caso haja Averbação: Certidão, original e sem rasuras, expedida pelo INSS ou 
por Órgão Público, Empresa Pública, Fundação Pública, Autarquia, etc. 
· Mapa de Tempo de Serviço/Contribuição. 
· Concessão de Abono Provisório. 
· Cópia da Portaria de Concessão de Aposentadoria e respectiva publicação no 
DOU. 
3. Verificar se os dados do Formulário SISAC estão preenchidos corretamente; 
4. Verificar se os valores do Abono Provisório estão corretos. 

 
 Pelos fatos expostos, conclui-se que, apesar de haver procedimentos de controle 
estabelecidos, estes não estão executados a contento, evidenciando a ausência de 
rotinas de controle no processo de concessão de aposentadoria. 

 Impende destacar que no mês de setembro de 2017, o Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP) disponibilizou aos servidores das 
unidades de gestão de pessoas dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Pública Federal (SIPEC) o Manual de Procedimentos de Aposentadoria, 
que visa à estruturação e padronização das atividades relativas ao tema.  

 Assim, espera-se que a partir da efetiva adoção dos controles sugeridos no 
referido Manual e de outros já criados pela PROGEP, as falhas identificadas na 
Constatação não serão repetidas nos próximos processos. 
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c) Causa: 
 Falta de procedimentos de controles na execução dos processos de 
aposentadoria. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Será implementado um checklist dos documentos necessários para abertura dos 
processos de aposentadoria, objetivando, acabar com as inexistências de documentos 
necessários para análise dos pleitos de aposentadoria. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A resposta da gestão confirma o achado de auditoria na medida em que afirma 
que será implementado checklist dos documentos necessários para abertura dos 
processos de aposentadoria. 
 
 A Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles internos nos 
processos de concessão de aposentadoria para que estes sejam utilizados de forma 
eficiente para o atingimento dos objetivos do setor e para evitar a reincidência de falhas 
de mesma natureza nos processos futuros, bem como prejuízos ao Erário. Assim, a 
constatação fica mantida em todos os termos.  
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A não adoção de rotinas de controle pode impactar no correto andamento dos 
processos de concessão de aposentadoria, implicando em menor celeridade e 
confiabilidade aos processos, aumento dos custos e a diminuição da produtividade. 
 
Recomendação 001:  
Envidar esforços para aplicar procedimentos de controles efetivos, tais como os 
descritos no Manual de Procedimentos de Aposentadoria da SGP e outros que se façam 
necessários, para auxiliar nas atividades relacionadas à concessão de aposentadoria, 
dando ciência a todos no setor sobre a obrigação de segui-los. 
 
 
CONSTATAÇÃO 007: Concessão de aposentadoria com percentual de anuênio superior 
ao devido. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23289.000***/2016-33, fls. 33, 34, 35, 39;  
- Diligência nº 149/2016 da CGU, item 2 (constante no processo nº 23289.000***/2016-
33 à folha 44; 
- Ficha SISAC do servidor, em 16/10/2017; 
- Contracheque do servidor – Setembro/2017, em 18/10/2017; 
- Lei nº 8.112/90; 
- Medida Provisória nº 2.225-45/2001. 
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b) Fato:  
 A Gratificação Adicional por Tempo de Serviço (GATS) foi inicialmente instituída 
no serviço público federal pelo art. 146 da Lei 1.711/1952. Posteriormente, o art. 67 da 
Lei nº 8.112/1990 trouxe em sua redação original o seguinte: 
 

Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por 
cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento de 
que trata o art. 40. 
Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que 
completar o anuênio. 

 
 Todavia, essa redação foi alterada pela Lei nº 9.527/1997, passando o novo texto 
a limitar o valor máximo da GATS:  
  

Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento 
a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado à União, às autarquias e 
às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente 
exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que 
investido o servidor em função ou cargo de confiança. 

 
 Finalmente, o art. 15º da Medida Provisória nº 2.225-45/2001 revogou o art. 67 
da Lei nº 8.112/90, in verbis: 
 

Art. 15. Revogam-se: 
(...) 
II - o inciso III do art. 61 e o art. 67 da Lei nº 8.112, de 1990, respeitadas as 
situações constituídas até 8 de março de 1999. 

 
 Durante o exame do processo de concessão de aposentadoria nº 
23289.000***/2016-33, do servidor A. A. F. – 48***, foi identificada uma inconsistência 
no valor pago a título de GATS (Anuênio). No quadro a seguir demonstra o percentual de 
anuênio concedido ao servidor e o que lhe seria devido, levando em conta a data de 
ingresso no Órgão: 
 
Quadro 11 – Informações sobre o anuênio constante no processo 23289.000***/2016-33 

Data de ingresso 
no Órgão 

Tempo de Serviço até 8 de 
março de 1999 

Percentual devido Percentual concedido 

02/05/1981 
6520 dias  

(17 anos, 10 meses e 7 dias) 
17% 18% 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SIAPE. 

  
 É digno de nota que a CGU, ao examinar o ato de concessão em tela, realizou 
Diligência nº 149/2016 e solicitou esclarecimento sobre a divergência o tempo de 
serviço para GATS e o percentual de pagamento preenchidos na ficha SISAC, assim 
transcrito: 
 

Em cumprimento ao que determina o Art.12 da IN/TCU N.° 55, de 24 de 
outubro de 2007, propomos a devolução dos autos do presente processo a 
Unidade, a fim de: 
(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art61iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art67
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2. Esclarecer divergência com relação ao tempo de serviço contado para GATS 
e o percentual de pagamento para GATS. Se necessário, corrigir o 
preenchimento de tempo de serviço para GATS no SIAPE e/ou no formulário 
SISAC.  

 
 Com o objetivo de verificar os esclarecimentos feitos pelo IFS à CGU, foi realizada 
em 16/10/2017 consulta à ficha SISAC atualizada. A resposta do IFS registrada no 
Sistema foi “Item - Anuênio corrigido no SISAC e no SIAPE”.  
 
 Apesar de ter sido corrigido o percentual do anuênio de 18% para 17% no campo 
“Percentual” do formulário “Dados de Vantagens”, a alteração no campo “Valor da 
Vantagem”, de R$685,05 para R$ 682,58, não refletiu o correto valor devido ao servidor, 
gerando um pagamento mensal a maior de R$38,05. O quadro abaixo esclarece: 
 
Quadro 12 – Informações sobre o anuênio constantes no SISAC do processo 

Informações Valores 
Valor do Vencimento Base R$ 3.805,87 
Percentual devido 17% 
Valor do anuênio devido R$ 647,00 
Valor do anuênio pago R$ 685,05 
Valor do anuênio no SISAC R$ 682,58 
Montante pago indevidamente (De 05/2016 até 10/2017) R$  684,90 
Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SIAPE. 

 
 Com o intuito de verificar o percentual e o valor da parcela a título de anuênio 
efetivamente concedido, consultou-se o último contracheque do servidor, referente à 
Setembro/2017, onde foi possível verificar que o percentual utilizado na concessão é de 
18%. 
 
 Pelo exposto, conclui-se que houve indevida majoração do percentual de 
anuênio concedido para aposentadoria. 
 
c) Causa: 
 Não adoção/utilização de controles internos administrativos para subsidiar os 
trabalhos de concessão de aposentadoria. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Será analisada a inconsistência. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria, uma 
vez que não refutou a inconsistência apontada.  
 
 A Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles internos nos 
processos de concessão de aposentadoria para que estes sejam utilizados de forma 
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eficiente para evitar a reincidência de falhas de mesma natureza nos processos futuros, 
bem como prejuízos ao Erário, como no caso constatado pela Audint. Assim, a 
constatação fica mantida em todos os termos.  
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A concessão de aposentadoria com percentual de anuênio superior ao devido 
gera pagamento irregular ao servidor, causando prejuízo ao Erário. 
 
Recomendação 001:  
Refazer os cálculos do anuênio, ajustando os percentuais concedidos ao servidor citado 
no fato e providenciar a reposição ao erário dos valores indevidamente pagos. 
 
 
CONSTATAÇÃO 008: Discrepâncias de informações cadastradas no SISAC e dados do 
SIAPE sobre a data de admissão no cargo. 
 
a) Evidências: 
- Processo nº 23289.00****/2015-77; 
- Ficha SISAC do servidor, em 26/09/2017; 
- Simulação de aposentadoria do servidor, utilizando o site da CGU. 
 
b) Fato:  
 Ao analisar o processo nº 23289.00****/2015-77, que trata da aposentadoria do 
servidor J. A. X. N. – 48***, foi possível extrair as seguintes informações:  
 

 Data de ingresso no serviço público, sem concurso: 01/03/1980 (Ficha 
Funcional, fl. 4) 

 Data de admissão no cargo: 01/03/1987 (PCA, fl. 6) 

 Averbações de Tempo de Serviço (Mapa de Tempo de Serviço, fl 13): 
 - Escola Agrotecnica Federal de Sergipe (Regime CLT), exercendo atividades de 
magistério: 01/02/1980 a 28/02/1985 
 - Banco do Nordeste (Regime CLT): 04/03/1985 a 28/02/1987 
 
 A linha do tempo a seguir foi criada de acordo com os dados do Processo para 
facilitar o entendimento quanto ao tempo de serviço do servidor: 
 
 
 Escola Agrotécnica Federal    CEFET/SE e IFS 

   Banco do Nordeste   
 
 
 Contudo, ao confrontar os dados constantes no processo com os dados 
constantes na ficha SISAC, para fins de aposentadoria, verificou-se algumas 
discrepâncias relacionadas à data de admissão no cargo. Ressalta-se que após diligência 
realizada pela CGU, foram feitas algumas correções nas datas, mas que não foram 
suficientes para retificar todas as informações, senão vejamos:  

01/02/80 

04/03/85 

28/02/85 

28/02/87 

01/03/87 
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Quadro 13 – Informações constantes no SISAC do processo 23289.00****/2015-7 

Dados SIAPE 
SISAC  

(antes das correções 
solicitadas pela CGU) 

SISAC  
(após as correções 

solicitadas pela CGU) 

Data de Admissão no Cargo 01/03/1987 01/03/1980 - 

Tempo no Cargo 29 a 35 a 10 m 26 d - 

Tempo de Serviço Público 34 a 1 m 0 d 35 a 10 m 26 d 36a 0m 25d 

Tempo na Carreira 29 a 35 a 10 m 26 d 36a 0m 25d 

Tempo de Serviço para 
aposentadoria 

36 a 0 m 25 d 35 a 10 m 26 d 36a 0m 25d 

Tempo de Efetivo exercício no 
Magistério 

34 a 1 m 0 35 a 10 m 26 d 34a 1m 0d 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SISAC. 

 
 Ademais, ao observar o item “Tempo Líquido de Serviço” no Mapa de Tempo de 
Serviço, à folha 9 do Processo, verifica-se que o período considerado foi o de 
01/03/1987 a 12/01/2016 (e não o de 01/03/1980 a 12/01/2016). Quanto ao item 
“Tempo de Serviço Geral”, o período considerado foi de 01/02/1980 a 12/01/2016. 
 

 Apesar das diferenças de datas aqui constatas não interferir no direito à 
aposentadoria, já que o servidor atingiu os requisitos necessários em 2012, as possíveis 
correções podem interferir no valor pago a título de anuênio, que passaria a ser 17% e 
não 19%, desconsiderando o período trabalhado no Banco do Nordeste. Por isso, faz-se 
necessária a revisão dos dados funcionais, especialmente quanto à data de admissão do 
cargo. 
 
c) Causa: 
Deficiência dos procedimentos de controle durante a execução dos processos de 
concessão de aposentadoria. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Não tivemos tempo hábil para averiguar no SIAPE devido as demandas da PROGEP. 
Mas reiteramos que a aposentadoria já foi auditada pela CGU e constatada a 
legalidade.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A resposta dada pelo gestor não foi suficiente para esclarecer ou afastar a 
constatação, já que não foi realizada nenhuma averiguação no SIAPE.  
 
 A Audint reforça a importância de averiguar cabalmente as discrepâncias 
identificadas neste Relatório para que possíveis prejuízos ao Erário sejam evitados. 
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 Ademais, é importante destacar que o fortalecimento dos controles internos nos 
processos de concessão de aposentadoria pode contribuir para evitar a reincidência de 
falhas de mesma natureza nos processos futuros. 
 
 Cumpre esclarecer que os trabalhos realizados pela Auditoria Interna do IFS têm 
as seguintes finalidades básicas, conforme descritas no art. 4 do seu Regimento Interno: 
 

Art. 4º A Auditoria Interna tem como finalidades básicas, fortalecer a gestão, 
racionalizar as ações de controle e prestar apoio aos órgãos do Sistema de 
Controle Interno do Poder Executivo Federal, bem como desenvolver ações 
preventivas para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos 
atos da administração do Instituto (...). (Grifo nosso) 

 
 Assim, os resultados dos trabalhos realizados pela Audint não se confundem com 
aqueles apresentados pela CGU. Por isso, o fato da aposentadoria já ter sido 
considerada legal pela CGU, não cria um óbice nem impede a avaliação por parte da 
Auditoria Interna do IFS. 
 

f) Riscos e Efeitos:  
 As discrepâncias entre informações constantes no SIAPE e no processo de 
aposentadoria e aquelas cadastradas no SISAC expõe fragilidades no procedimento de 
análise e concessão, podendo levar a inadequada avaliação do pedido de aposentadoria, 
trazendo prejuízos tanto para o servidor, ao se negar um direito, quanto para a 
Instituição, gerando custos para a administração pública. 
 
Recomendação 001:  
Realizar revisão dos dados referentes à aposentadoria do servidor citado no fato, com o 
objetivo de esclarecer as discrepâncias as informações sobre a data de admissão no 
cargo constantes no SIAPE e SISAC, fazendo as necessárias correções de dados e valores, 
caso as discrepâncias sejam comprovadas e a depender do caso, providenciar o devido 
ressarcimento ao erário. 
 
 
CONSTATAÇÃO 009: Ausência de inclusão dos documentos funcionais dos servidores 
no Assentamento Funcional Digital. 
 
a) Evidências: 
- Consulta ao assentamento da servidora de matrícula SIAPE 110****; 
- Portaria Normativa/SEGRT/MP nº 04/2016; 
- Resposta do Gestor à Solicitação de Auditoria nº 106/2017. 
 
b) Fato:  
 No intuito de facilitar o acesso à informação dos servidores públicos integrantes 
do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal – SIPEC, foi criado o 
Sistema de Gestão do Assentamento Funcional Digital – SGAFD, sendo regulamentado 
pela Portaria Normativa nº 04 SEGRT/MP de 2016. 
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 Sobre a competência e prazos de implantação do AFD, o inciso I do art. 3º e arts. 
8º e 9º da referida Portaria dispõe: 
 

Art. 3º A implantação do AFD compete à unidade de recursos humanos dos 
órgãos e entidades do SIPEC e será realizada em duas etapas, consistentes 
na: 
I - inclusão de novos documentos funcionais, produzidos após a data de 
lançamento oficial do Sistema Eletrônico de Informação do Assentamento 
Funcional Digital (SEI-AFD), nos termos art. 8º; (Grifo nosso) 
 
Art. 8º O SEI-AFD será lançado e disponibilizado aos órgãos e entidades do 
SIPEC até 30 de junho de 2016. (Grifo nosso) 
 
Art. 9º A partir de 1° de julho de 2016, fica vedado o arquivamento na forma 
física de documentos ou cópias de documentos nos assentamentos 
funcionais físicos, devendo ser utilizado exclusivamente o AFD como 
repositório de documentos funcionais. (Grifo nosso) 

  
 Com o objetivo de analisar o cumprimento do estabelecido na Portaria 
Normativa, foi realizada consulta no SGAFD dos documentos relativos à aposentadoria 
da servidora M. D. F. – 1108***, sendo este o único processo da amostra aberto após a 
data estabelecida, qual seja, 01/07/2016, para a utilização exclusiva do AFD para o 
arquivamento de documentos funcionais. Constatou-se, no entanto, que os documentos 
referentes à aposentadoria do caso em tela não foram cadastrados no AFD, 
evidenciando o descumprimento do art. 9 supracitado. 
 
 Ademais, com o propósito de saber sobre o andamento da implementação do 
AFD no âmbito do IFS, foi enviada a Solicitação de Auditoria nº 106/2017 à PROGEP 
requisitando informações sobre o tema. A Audint teve como resposta o seguinte:  
 

No que tange ao item 2, temos que os trabalhos de digitalização do acervo 
está sendo realizado entre a PROGEP e a CGPA, ficando este setor responsável 
pela digitalização do legal e a PROGEP pela criação das pastas dos servidores 
ingressantes a partir de julho de 2016, porém, ainda não demos início ao 
cadastro das pastas no AFD, em razão da necessidade de efetuarmos alguns 
alinhamentos internos, como, por exemplo, a criação de um guia operacional 
do sistema mais claro que aqueles fornecidos pelo MPDG, além da 
necessidade alguma padronização interna para nomenclatura dos 
documentos. 

 
 Assim, pelo exame realizado pela equipe de auditoria e pela própria resposta do 
gestor admitindo que o cadastro das pastas no AFD ainda não foi iniciado, resta 
comprovada a ausência de inclusão dos documentos funcionais dos servidores no 
Assentamento Funcional Digital. 
  
c) Causa: 
 Falha na sistematização do processo de cadastro das pastas funcionais no AFD. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
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 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“A PROGEP visará regularizar a situação. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria, uma 
vez que objetiva a regularização do fato apontado pela Audint.  
 
 Ressalta-se que o não cumprimento da legislação vigente quanto ao 
arquivamento no AFD impacta na falta de controle e organização dos documentos 
funcionais dos servidores, dificultando a realização de consultas pela própria PROGEP, 
servidores e outros interessados. Assim, a constatação fica mantida em todos os termos. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A ausência de inclusão dos documentos funcionais dos servidores no AFD implica 
no não atendimento das exigências legais, no aumento do risco de não preservação e 
organização de tais documentos e na dificuldade de realização de consulta dos usuários 
a tais informações, como unidades de recursos humanos e órgãos de controle.  
 
Recomendação 001:  
Envidar esforços para incluir os novos documentos funcionais dos servidores, gerados a 
partir de 01/07/2016, no Sistema Eletrônico de Informação do Assentamento Funcional 
Digital SEI-AFD, tornando-o repositório exclusivo de tais documentos. 
 
 
2.3 – Atos de Concessão de Pensão 
 
CONSTATAÇÃO 010: Falha na instrução dos processos de concessão de pensão. 
 
a) Evidências: 
- Pesquisa ao Guia do Servidor - Pensão Civil, realizada no hotsite da PROGEP, em 
13/09/2017; 
- Manual de Auditoria de Pessoal da CGU, pergunta 39; 
- Portaria SRH nº 2/2011 – Dispõe sobre os procedimentos para a aplicação do limite 
remuneratório de que trata o inciso XI, do art. 37, da Constituição; 
- Lei nº 8.112/90; 
- Acórdão nº 4347/2012 - TCU - 1ª Câmara; 
- Processos selecionados para amostra de auditoria. 
 
b) Fato:  
 Com o intuito de averiguar se a composição dos processos de concessão de 
aposentadoria, estava de acordo com os documentos pertinentes à análise do pleito, 
conforme orientações da legislação, guias e manuais referenciados a seguir, a equipe de 
auditoria analisou os processos da amostra e identificou falhas de instrução processual. 
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 Conforme disposto no “Guia do Servidor”, consultado a partir do hotsite da 
PROGEP, os procedimentos para solicitação de pensão são os seguintes: 
 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO: 
1. Formulário de Requerimento (baixar); 
2. Declaração de acumulação de pensão, CPF e CI dos beneficiários; 
3. Cópias dos seguintes documentos: 
CPF, CI, Certidão de Óbito. 
4. Dar entrada no setor de Protocolo, preenchendo destinação à “PROGEP”. 
(Grifo nosso) 

 
 Adicionalmente, o Manual de Auditoria de Pessoal, elaborado pela CGU com a 
finalidade de “orientar os gestores e servidores públicos federais quanto à aplicação da 
legislação que rege o pagamento de pessoal da Administração Pública Federal do Poder 
Executivo”, esclarece: 
 

39. Quais os documentos indispensáveis que devem compor um processo de 
concessão de pensão? 
Requerimento; certidão de óbito; identificação do instituidor e dos 
beneficiários; certidões de casamento e nascimento; último contracheque; 
provas de união estável, se for o caso; provas de dependência econômica, se 
for o caso; laudo médico oficial, se for o caso; termo de guarda, se for o caso; 
portaria publicada no Diário Oficial da União; e informações sobre a 
aposentadoria, se o instituidor faleceu na condição de inativo.  
(Grifo nosso) 

 
 Durante a análise dos processos da amostra, verificou-se a ausência de alguns 
documentos necessários à análise do pleito e instrução processual. O quadro a seguir 
traz a lista de alguns documentos necessários à instrução dos processos de pensão. 
 
Quadro 14 – Lista de documentos necessários à instrução dos processos de pensão 

Nº Documentação Necessária 

01 Documentos de identificação do instituidor da pensão. 

02 Declaração de acumulação de pensão. 

03 
Termo de Responsabilidade, caso o beneficiário de pensão receba remuneração, provento ou 
pensão fora do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (extraSIAPE). 

04 Portaria de concessão da pensão, publicada no DOU. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações de guias e manuais sobre o tema. 

 
 O Quadro 14 demonstra os documentos faltantes nos processos analisados. 
 
Quadro 15 –  Processos de concessão de pensão com documentação incompleta 

Processo Instituidor - Matrícula 
Documentos 

Ausentes 

23060.00****/2014-29 E. F. L. – 0052*** 04 

23060.000***/2015-47 E. S. – 0279*** 02, 03 e 04 

23060.000***/2015-30 I. M. S. T. – 279*** 04 

23289.000***/2015-81 V. S. – 0054*** 01  e 04 

23289.000***/2015-29 G. M. S. – 0048*** 03 e 04 

23289.000***/2015-79 J. L. – 0048*** 01 e 04 

23289.00****/2015-95 J. M. S. – 0051*** 04 
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Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos e no SISAC. 

 
 Conforme o art. 225 da Lei nº 8.112/90, “ressalvado o direito de opção, é vedada 
a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou 
companheira e de mais de 2 (duas) pensões”. Assim, para respaldar o ato de concessão 
de pensão civil, é necessário que o beneficiário de pensão preencha a Declaração de 
acumulação de pensão, declarando que percebe ou não qualquer pensão, remuneração 
ou aposentadoria. 
 
 Ademais, sobre o preenchimento da declaração de acumulação de pensão e 
instrução processual, o TCU se pronunciou, por meio do item 1.7 do Acórdão nº 
4347/2012 - TCU - 1ª Câmara, quando determinou o seguinte: 
 

1.7. Determinar ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de 
Minas Gerais que solicite ao XXX, beneficiário de pensão instituída (...), a 
declaração de acumulação de pensão e junte aos autos de concessão. 

  
 Quanto à assinatura do Termo de Responsabilidade, sobre os beneficiários de 
pensão que recebem remuneração, provento ou pensão fora do Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos (extraSIAPE), a Portaria Normativa SRH nº 02/2011 
deixa claro em seu art. 4º, § único, que o beneficiário de pensão deverá assinar termo 
de responsabilidade, comprometendo-se a fornecer comprovante(s) de rendimentos 
(contracheque) semestralmente, nos meses de abril e outubro, e sempre que houver 
alteração no valor da remuneração.  Nesse sentido o parágrafo único do art. 5º da 
supracitada Portaria prevê que o cumprimento das disposições nela constantes é 
condição essencial e indispensável à habilitação do benefício, senão vejamos: 
 

Art. 4º Para efeito de cumprimento do disposto nesta Portaria Normativa, o 
servidor deverá assinar termo de responsabilidade na forma do Anexo, 
comprometendo-se a fornecer o(s) comprovante(s) de rendimentos 
(contracheque) nos prazos e períodos previstos nos incisos I a III, do art. 1º, e 
em todas as ocasiões em que for solicitado. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao beneficiário de pensão. 
 
Art. 5º O cumprimento das disposições constantes desta Portaria Normativa 
é condição essencial e indispensável para a posse, o exercício e a 
permanência do servidor no cargo efetivo, no cargo em comissão ou na 
função comissionada. 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ao beneficiário de pensão 
para fins de habilitação. 
(Grifo nosso) 

 
 Diante do exposto, ficam demonstradas as falhas na instrução dos processos de 
concessão de pensão analisados pela Audint.  

 
c) Causa: 
 Não adoção/utilização de controles/procedimentos adequados para auxiliar na 
verificação documental dos processos de pensão. 
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d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Com relação a necessidade de acostar documentos aos processos de pensão civil, é 
necessário primeiramente a necessidade de dilação de prazo para anexação destes 
documentos, e posteriormente que sejam os autos dos processos encaminhados à 
PROGEP a fim de efetivar tal solicitação. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria, uma 
vez que não refutou a inconsistência apontada.  
 
 A Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles internos nos 
processos de concessão de pensão para que estes sejam utilizados de forma eficiente 
para evitar a reincidência de falhas de mesma natureza nos processos futuros, bem 
como prejuízos ao Erário, como no caso constatado pela Audint. Assim, a constatação 
fica mantida em todos os termos.  
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A ausência de documentos fundamentais no processo de concessão de pensão 
poderá interferir na análise correta dos fatos e, como consequência, na concessão 
indevida do benefício. 
 
Recomendação 001:  
Acostar aos autos dos processos de pensão mencionados na Constatação os 
documentos indicados como ausentes. 
 
 
CONSTATAÇÃO 011: Ausência de rotinas de controle no processo de concessão de 
pensão civil. 
 
a) Evidências: 
- Processos selecionados para amostra de auditoria; 
- Fichas dos atos de pensão da amostra no SISAC; 
- Dados cadastrais e funcionais dos servidores e beneficiários de pensão da amostra no 
SIAPE; 
- Portarias de concessão de pensão publicadas no DOU; 
- Documento “Checklist – Pensão Civil” enviado pela PROGEP em resposta à Solicitação 
de Auditoria nº 98/2017. 
 
b) Fato:  
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria foi possível identificar falhas nos 
processos da amostra, detalhadas no quadro abaixo, que evidenciam a ausência de 
procedimentos de controle internos no processo de pensão civil no IFS. 
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Quadro 16 – Falhas identificadas nos processos de concessão de pensão civil 

Processo 
Instituidor - 
Matrícula 

Falhas identificadas 

23060.00****/2014-29 
E. F. L. – 
0052*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 010; 
- Ausência do comprovante de cadastro do beneficiário no 
SIAPE. 
b) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Classe do instituidor cadastrada no SISAC com base nos dados 
funcionais de quando o servidor pertencia a outro órgão (fls. 
16, 21, 26, 27). 
c) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
- Certidão de casamento que consta no processo não foi 
expedida à época do óbito do servidor. (fl. 3) 

23060.000***/2015-47 
E. S. – 

0279*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falhas na instrução processual, conforme descritas na 
Constatação 010; 
- Ausência do comprovante de cadastro do beneficiário no 
SIAPE. 
b) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento. 
c) Falha na emissão da portaria de concessão: 
- O fundamento legal para a concessão está incorreto, uma vez 
que a beneficiária era casada com o instituidor, conforme 
certidão de casamento acostado ao processo. (fl. 8) 

23060.000***/2015-30 
I. M. S. T. – 

279*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falhas na instrução processual, conforme descritas na 
Constatação 010; 
- Ausência do comprovante de cadastro do beneficiário no 
SIAPE. 
b) Falha na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento. 
c) Falha na emissão da portaria de concessão: 
- O fundamento legal da remuneração está incorreto, já que a 
instituidora não estava aposentada na data do óbito. (fl. 18) 

23289.000***/2015-81 
V. S. – 

0054*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 010; 
- Ausência do comprovante de cadastro do beneficiário no 
SIAPE. 
b) Cadastro de dados incorretos no SISAC: 
- Valor da Remuneração Básica cadastrada no SISAC está 
incorreto. 
c) Falhas na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento; 
- Certidão de casamento que consta no processo não foi 
expedida à época do óbito do servidor. (fl. 3) 

23289.000***/2015-29 
G. M. S. – 
0048*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 010. 
b) Cadastro de dados incorretos no SIAPE: 
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Processo 
Instituidor - 
Matrícula 

Falhas identificadas 

- O parentesco do instituidor com a beneficiária cadastrado no 
SIAPE está como companheira, apesar de ter sido apresentada 
a certidão de casamento. (fl. 4) 
c) Falhas na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento; 
- Certidão de casamento que consta no processo não foi 
expedida à época do óbito do servidor. (fl. 4) 

23289.000***/2015-79 

J. L. – 
0048*** 

a) Falhas na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 010; 
- Ausência da portaria retificadora da base legal. 
b) Cadastro de dados incorretos no SIAPE: 
- Número do processo de pensão, parentesco, endereço e 
telefone cadastrados no SIAPE estão incorretos. 
c) Falhas na revisão/análise de documentos do processo: 
- Ausência de Nota Técnica/Despacho com as informações 
relativas à análise do requerimento; 
- Certidão de casamento que consta no processo não foi 
expedida à época do óbito do servidor. (fl. 5) 

23289.00****/2015-95 
J. M. S. – 
0051*** 

a) Falha na instrução processual: 
- Falha na instrução processual, conforme descrita na 
Constatação 010. 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes nos processos, no SIAPE e no SISAC. 

 
 Ressalta-se que durante os trabalhos foi solicitado ao setor auditado o 
encaminhamento, por meio da Solicitação de Autoria nº 98/2017, de “manuais de 
normas e procedimentos para execução de atividades relacionadas à admissão de 
pessoal e concessão de aposentadoria e pensão”, “fluxogramas/mapas de processos e 
roteiros sequenciais (passo a passo) das principais atividades executadas no tocante à 
admissão de pessoal e concessão de aposentadoria e pensão” e “check-lists e/ou outros 
documentos que auxiliam na rotina de admissão de pessoal e concessão de 
aposentadoria e pensão”. 
 
 Em resposta à solicitação, foi encaminhado o documento “Checklist – Pensão 
Civil”, que contém os procedimentos que devem ser seguidos quando da análise do 
requerimento da pensão civil, transcritos a seguir: 
 

1.Requerimento de habilitação como beneficiário. 
2.Cópias: Declaração de acumulação de pensão, CPF e CI dos beneficiários. 
3.Cópias: CPF, CI, Certidão de Óbito e Contra-Cheque do servidor à época do 
óbito. 
4.Anexar: 
4.1 Cônjuge: 
· Cópia da Certidão de Casamento. 
4.1 Pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada: 
· Cópia da Sentença judicial que determinou a percepção de pensão 
alimentícia. 
4.3 Companheiro(a): 
· Comprovação de união estável como entidade familiar. 
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4.4 Mãe e/ou Pai: 
· Certidão de nascimento do servidor. 
· Comprovação de dependência econômica. 
4.5 Pessoa designada maior de 60 anos: 
· Designação efetuada no RH do Órgão. 
· Comprovação de dependência econômica. 
4.6 Pessoa designada portadora de deficiência: 
· Designação efetuada no RH do Órgão. 
· Comprovação de dependência econômica. 
· Laudo médico emitido por Junta Médica Oficial. 
4.7 Filhos ou enteados até 21 anos: 
· Cópia da Certidão de Nascimento. 
4.8 Filhos ou enteados inválidos: 
· Cópia da Certidão de Nascimento. 
· Laudo médico emitido por Junta Médica Oficial. 
4.9 Menor sob guarda ou tutela até 21 anos: 
· Cópia da Certidão de Nascimento. 
· Cópia do Termo de Guarda ou Tutela. 
4.10 Irmão órfão até 21 anos: 
· Cópia da Certidão de Nascimento. 
· Comprovação de dependência econômica. 
· Certidões de Óbito dos Pais. 
4.11 Irmão inválido: 
· Cópia da Certidão de Nascimento. 
· Comprovação de dependência econômica. 
· Laudo médico emitido por Junta Médica Oficial. 
4.12 Pessoa designada até 21 anos: 
· Designação efetuada no RH do Órgão. 
· Comprovação de dependência econômica. 
4.13 Pessoa designada inválida: 
· Designação efetuada no RH do Órgão. 
· Comprovação de dependência econômica. 
· Laudo médico emitido por Junta Médica Oficial. 
5.Caso o servidor tenha falecido em atividade: 
· Ficha de Informações Cadastrais. 
· Mapa de Tempo de Serviço. 
6.Caso o servidor esteja aposentado quando do falecimento: 
· Processo de Aposentadoria ou, na falta deste, Mapa de Tempo de 
· Serviço/Contribuição juntamente com a Portaria de Aposentadoria ou Título 
de Inatividade. 
7. Portaria de Concessão de Pensão e cópia de sua publicação no DOU. 
9. Ato Concessório de Pensão com discriminação das parcelas e base de 
cálculo. 

 
 Pelos fatos expostos, conclui-se que, apesar de haver procedimentos de controle 
estabelecidos, estes não estão executados a contento, evidenciando a ausência de 
rotinas de controle no processo de concessão de pensão civil. 

 
 Assim, espera-se que a partir da efetiva adoção dos controles já criados pela 
PROGEP, as falhas identificadas na Constatação não serão repetidas nos próximos 
processos. 
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c) Causa: 
 Deficiência dos procedimentos de controles na execução dos processos de 
pensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Será implementado um checklist dos documentos necessários para abertura dos 
processos de pensão civil, objetivando, acabar com as inexistências de documentos 
necessários para análise dos pleitos de aposentadoria. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A resposta da gestão confirma o achado de auditoria na medida em que afirma 
que será implementado checklist dos documentos necessários para abertura dos 
processos de pensão. 
 
 A Audint reforça a necessidade do fortalecimento dos controles internos nos 
processos de concessão de pensão para que estes sejam utilizados de forma eficiente 
para evitar a reincidência de falhas de mesma natureza nos processos futuros, bem 
como prejuízos ao Erário, como no caso constatado pela Audint. Assim, a constatação 
fica mantida em todos os termos.  
 
f) Riscos e Efeitos:  
 A não adoção de rotinas de controle pode impactar no correto andamento dos 
processos de concessão de pensão civil, implicando em menor celeridade e 
confiabilidade aos processos, aumento dos custos e a diminuição da produtividade. 
 
Recomendação 001:  
Envidar esforços para estabelecer e aplicar procedimentos de controles efetivos, além 
do checklist existente, tais como fluxogramas/mapas de processos, roteiros sequenciais 
(passo a passo) das principais atividades executadas, para auxiliar nas atividades 
relacionadas ao processo concessão de pensão, dando ciência a todos no setor sobre a 
obrigação de segui-los. 
 
 
CONSTATAÇÃO 012: Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de 
pensão por morte. 
 
a) Evidências: 
- Lei nº 10.887/04 – Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional 
nº 41; 
- Consultas às fichas financeiras dos servidores e pensionistas no SIAPE; 
- Lei nº 11.091/2005 – Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino; 
- Processo nº 23060.00****/2014-29. 
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b) Fato:  
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram analisados os valores 
pagos a título de pensão por morte com o objetivo de verificar se estes estavam de 
acordo com as orientações contidas no art. 2º, incisos I e II da Lei nº 10.887/04, que 
prevê o seguinte: 
 

Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 
aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a 
partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão 
por morte, que será igual: 
        I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite; ou 
        II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor 
ainda estiver em atividade. (Grifo nosso) 
 

 Do resultado das análises realizadas, constatou-se inconsistências nos valores 
dos benefícios pagos a título de pensão por morte no processo nº 23060.00****/2014-
29, descritas a seguir. 
 

 O processo em tela tem como única beneficiária M. N. S. L. (CPF: 479.***.***-
34). O primeiro pagamento da pensão, bem como seu retroativo, ocorreu no mês de 
fevereiro de 2015, nos valores de R$3.814,21, conforme ficha financeira da pensionista 
extraída do SIAPE em 04/10/2017.   
 
 Ocorre que, ao fazer os cálculos do valor do benefício devido, a Audint verificou 
que os valores pagos à pensionista não estão de acordo com as orientações legais. 
 
 O quadro a seguir traz os dados do servidor instituidor da pensão, tipo de pensão 
concedida, data do óbito e situação na data do óbito. 
 
Quadro 17 – Dados do processo nº 23060.00****/2014-29 

Instituidor 
Nível / Classe / 

Padrão 
Tipo Data do óbito 

Situação na data do 
óbito 

E. F. L. – 0052*** C116 Vitalícia 08/12/2014 Inativo com paridade 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes no processo. 

 
 A partir das informações constantes no processo, foi possível calcular os valores 
devidos a título de pensão, a partir de 08/12/2014, levando-se em conta o provento que 
o servidor recebia, bem como o Adicional por Tempo de Serviço. Vale ressaltar que nos 
meses de janeiro e março de 2015 houve reajuste na tabela de vencimento básico dos 
Técnico-Administrativos em Educação (Anexo I-C da Lei nº 11.091/2005), refletindo 
também no valor da pensão, conforme demonstrado no quadro abaixo: 
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Quadro 18 – Cálculo dos valores devidos do processo nº 23060.00****/2014-29 

Janeiro e Fevereiro/2015 Entre Março e Dezembro/2015 

Provento 
Anuênio  

(34%) 
Provento Anuênio (34%) 

R$ 2.897,89 R$ 985,28 R$ 3042,78 R$ 1034,55 

R$ 3.883,17 R$ 4.077,33 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das fichas financeiras e tabela do vencimento básico do PCCTAE. 
 

 Por fim, foram confrontados os valores devidos (calculados acima) com os 
valores efetivamente pagos (conforme fichas financeiras) à pensionista com o objetivo 
de identificar a diferença na quantia. O quadro que se segue revela tais informações: 
 
Quadro 19 – Valores devidos e pagos à beneficiária do processo nº 23060.00****/2014-29 

Janeiro /2015 Fevereiro /2015 A partir de Março/2015 

Devido Pago Devido Pago Devido Pago 

R$ 3.883,17 
R$ 3.814,21  

(Pago em fevereiro) 
R$ 3.883,17 R$ 3.814,21 R$ 4.077,33 R$ 3.814,21 

Diferença: R$ 65,96 Diferença: R$ 65,96 Diferença: R$ 263,12 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes no processo. 

 
 Assim, conforme demonstrado nos quadros acima, a beneficiária vem recebendo 
a partir de 2015, valores à menor a título de pensão por morte. 
 
c) Causa: 
 Deficiência ou não adoção de procedimentos de controles na execução dos 
processos de pensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Após o cadastro o sistema SIAPE gera automaticamente o valor devido da pensão civil.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Em sua manifestação, o gestor informou que o SIAPE gera automaticamente o 
valor devido da pensão civil. Contudo, percebeu-se que não há um controle 
estabelecido por parte da Gestão para revisar tais valores com o intuito de verificar 
quaisquer discrepâncias.  
 
 Vale ressaltar que o próprio SIAPE prevê um período para que sejam corrigidos 
lançamentos cadastrais e financeiros efetuados para pensionista civil, conforme 
Comunica Geral nº 548773. O referido documento traz ainda a possibilidade de ajustes 
necessários no caso de incorreção nos valores relativo à aplicação de reajustes para 
beneficiários de pensão civil, conforme texto a seguir: 
 

A homologação da folha tem como objetivo permitir ao usuário analisar e 
corrigir os lançamentos cadastrais e financeiros efetuados para 
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servidor/aposentado/pensionista civil, durante o período de atualização 
normal da folha de pagamento no mês em referência. 
 
9. na hipótese de incorreção nos valores apurados pelo sistema relativo a  
conversão das pensões tipo 51 para o tipo 54 (base bruta e base liquida) ou 
aplicação de reajustes para beneficiários de pensão civil e aposentados, 
órgão deverá solicitar via e-mail, a um dos técnicos abaixo relacionados, a 
liberação da matricula do aposentado ou beneficiário de pensão para os 
ajustes necessários. (Grifo nosso) 

 
 Assim, é do entendimento da Audint que a automatização do cálculo do valor da 
pensão não exime a responsabilidade da Gestão de adotar controles internos para 
analisar as pensões concedidas. Portanto, conclui-se que a manifestação apresentada 
pela Unidade não afasta a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de pensão por morte 
podem trazer prejuízos ao Erário, quando os valores são pagos à maior, ou prejuízo para 
os beneficiários da pensão, quando deixa de receber valores a que têm direito. 
  
Recomendação 001:  
Realizar revisão dos valores pagos a título de pensão à beneficiária citada na 
Constatação fazendo as devidas correções. 
 
Recomendação 002:  
Envidar esforços para estabelecer e aplicar procedimentos de controles efetivos, como 
planilha de cálculo do valor da pensão, para auxiliar nas atividades de concessão de 
pensão, dando ciência a todos no setor sobre a obrigação de segui-los. 
 
 
CONSTATAÇÃO 013: Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de 
pensão por morte. 
 
a) Evidências: 
- Lei nº 10.887/04 – Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional 
nº 41; 
- Consultas às fichas financeiras dos servidores e pensionistas no SIAPE; 
- Lei nº 11.091/2005 – Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino; 
- Processo nº 23060.000***/2015-30; 
- Acórdão nº 2529/2017 – TCU – 1ª Câmara; 
- Acórdão nº 8524/2017 – TCU – 1ª Câmara. 
 
b) Fato: 
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram analisados os valores 
pagos a título de pensão por morte com o objetivo de verificar se estes estavam de 
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acordo com as orientações contidas no art. 2º, incisos I e II da Lei nº 10.887/04, que 
prevê o seguinte: 
 

Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 
aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a 
partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão 
por morte, que será igual: 
        I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite; ou 
        II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor 
ainda estiver em atividade. (Grifo nosso) 

 
 No processo nº 23060.000***/2015-30 foi instituída pensão vitalícia para o 
beneficiário C. T. S. (CPF: 282.***.***-00) e pensão temporária para as beneficiárias I. G. 
S. T. (CPF: 044.***.***-22) e L. R. S. T.  (CPF: 044.***.***-75). 
 
Quadro 20 – Dados do processo nº 23060.000***/2015-30. 

Instituidor - Matrícula 
Nível / Classe 

/ Padrão 
Tipo 

Data do 
óbito 

Situação na 
data do óbito 

I. M. S. T. – 279*** E416 
Vitalícia e 

Temporária 
31/01/2015 Ativo 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes no processo. 

 
 De acordo com a ficha financeira referente ao mês de janeiro de 2015 (fl. 20), a 
servidora recebeu pagamentos referentes às seguintes rubricas: 
 
Quadro 21 – Pagamentos recebidos pela servidora na data do óbito 

Rubrica Parâmetros Valor 

00001 VENCIMENTO BÁSICO R$ 6833,13 

00013 ANUÊNIO – ART. 244, LEI Nº 8112/90 R$ 858,71 

10288 DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AT R$ 680,11 

82106 VPNI ART. 62-A LEI 8112/90 – AT R$ 93,34 

82374 VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05 R$ 322,85 

82462 INCENTIVO QUALIFI. D. 5824/2006 R$ 3721,10 

 R$12.509,24 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes na Ficha Financeira da servidora. 

 
 Assim, a partir de tais dados, foi possível identificar a base remuneratória que 
definiu o valor da pensão, levando também em consideração o limite máximo 
estabelecido pela legislação. 
 
 Ao consultar as fichas financeiras dos beneficiários da pensão no SIAPE, 
verificou-se que a base de cálculo do valor dos benefícios considerou o pagamento de 
todas as rubricas do mês do óbito (janeiro/2015), inclusive os valores recebidos a título 
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de decisão judicial não transitada em julgado, no valor de R$680,11, e de parcela 
complementar, de caráter temporário, a que alude o § 2º do art. 15 da Lei nº 
11.091/2005, no valor de R$322,85.  
 
 Segundo entendimento do TCU nos itens 3, 4, 5, 6 e 7 do Acórdão nº 2529/2017 
– TCU – 1ª Câmara, a inclusão da rubrica de decisão judicial não transitada em julgado 
no valor inicial da pensão é ilegal, pelos seguintes motivos, ipsis litteris: 

 
3. O Ministério Público junto a esta Corte de Contas, divergindo parcialmente 
da proposta da unidade técnica, entende que a pensão instituída por (...) deve 
ser considerada ilegal, tendo em vista a inclusão de parcela judicial não 
transitada em julgado na base de cálculo dos proventos iniciais da pensão. 
Desse modo, segundo o parquet, “o valor da parcela judicial permanece 
repercutindo no valor atual da pensão, com o agravante de estar sendo 
reajustado, anualmente, pelos índices previdenciários”. 
4. Da análise dos autos, entendo assistir razão ao órgão ministerial quanto à 
impossibilidade de inclusão da rubrica judicial na base de cálculo dos 
proventos da pensão instituída por (...). 
5. Em primeiro lugar, porque, nos termos dos arts. 472 do Código de Processo 
Civil e 506 do Novo Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada 
somente às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando 
terceiros. 
6. Nesse sentido, vale anotar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que a relação jurídica de servidores ativos com a União é substancialmente 
distinta daquela envolvendo aposentados e pensionistas, sendo impróprio 
cogitar a transposição automática e acrítica de pretensos direitos havidos na 
atividade para a inatividade e também na inatividade para os pensionistas. 
7. A decisão proferida pelo STF no MS 30.725/DF, da Relatoria do Ministro 
Gilmar Mendes, ilustra esse entendimento: 
“Nesse sentido, a coisa julgada deveria ser invocada, a princípio, para efeitos 
de pagamento de vencimentos, o que não significa, necessariamente, que 
essa proteção jurídica se estenda, desde logo, para o cálculo dos proventos, o 
qual deve ser analisado caso a caso, sob pena de reconhecer-se a perpetuação 
de um direito declarado a ponto de alcançar um instituto jurídico diverso: o 
instituto dos proventos.” 

 
 Ademais, ao analisar as fichas financeiras do exercício de 2017 geradas pelo 
SIAPE da instituidora da pensão como de seus beneficiários, percebeu-se que o 
pagamento da rubrica em questão perdurou até o mês de julho, porém não houve 
qualquer alteração no valor da pensão pago aos beneficiários nos meses de agosto a 
outubro de 2017. 
 
 Quanto à rubrica referente ao Vencimento Básico Complementar – VBC, os 
parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 15 da Lei 11.091/2005, traz o seguinte: 
 

Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a 
Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. 
§ 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-
se: 
(...) 
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§ 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo 
resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento 
básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio 
Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de 
Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao 
pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter 
temporário. 
 § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será 
considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo 
vencimento básico, e será absorvida por ocasião da reorganização ou 
reestruturação da carreira ou tabela remuneratória, inclusive para fins de 
aplicação da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. (Grifo nosso) 
 

 Nos termos da Lei, tal vantagem, de caráter temporário, deveria ser “absorvida 
por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória” 
(art. 15, § 3º). Tal reorganização se deu de forma gradual, em três etapas, conforme 
explanado no art. 26 da Lei nº 11.091/2005: 
 

Art. 26. O Plano de Carreira, bem como seus efeitos financeiros, será 
implantado gradualmente, na seguinte conformidade: 
I - incorporação das gratificações de que trata o § 2o do art. 15 desta Lei, 
enquadramento por tempo de serviço público federal e posicionamento dos 
servidores no 1o (primeiro) nível de capacitação na nova tabela constante no 
Anexo I desta Lei, com início em 1o de março de 2005; 
II - implantação de nova tabela de vencimentos constante no Anexo I-B desta 
Lei, em 1o de janeiro de 2006; e  
III - implantação do Incentivo à Qualificação e a efetivação do enquadramento 
por nível de capacitação, a partir da publicação do regulamento de que trata o 
art. 11 e o § 4o do art. 15 desta Lei.  

 
 Ocorre que eventual resíduo de VBC ainda existente após a implantação da 
terceira e última fase do Plano de Carreira foi expressamente resguardado de absorção 
pelas alterações remuneratórias promovidas pelas Leis nº 11.784/2008 e nº 
12.772/2012, como segue: 
 

Lei 11.784/2008  
Art. 13. A parcela complementar de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 15 da Lei 
no 11.091, de 12 de janeiro de 2005, não será absorvida por força dos 
aumentos remuneratórios decorrentes das alterações realizadas na Lei nº 
11.091, de 12 de janeiro de 2005, em virtude das alterações impostas pelos 
arts. 12 e 15 desta Lei. 
  
Lei 12.772/2012  
Art. 43. A parcela complementar de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 15 da Lei 
no 11.091, de 2005, não será absorvida por força dos aumentos 
remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2015. 

 
 Com o objetivo de verificar a regularidade de tal parcela, foram analisadas as 
fichas financeiras da instituidora da pensão no SIAPE, dos exercícios de 2004 a 2015. 
Elaborou-se o quadro a seguir para facilitar o entendimento nessa verificação: 
 
Quadro 22 – Histórico de recebimento de VBC da servidora 
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Mês/Ano 
Vencimento 
Básico (R$) 

GT (R$) GEAT (R$) VBC (R$) Soma (R$) 

12/2004 1.752,74 262,91 265,00 - 2.280,65 

05/2005 1.654,26 - - 626,35 2.280,61 

01/2006 1.957,75 - - 322,85 2.280,60 

12/2007 2.101,25 - - 322,85 2.424,10 

06/2008 2.579,04 - - 322,85 2.901,89 

06/2009 2.768,07 - - 322,85 3.090,92 

07/2009 3.654,95 - - 322,85 3.977,80 

12/2009 3.786,53 - - 322,85 4.109,38 

07/2010 4.904,68 - - 322,85 5.227,53 

06/2011 5.081,25 - - 322,85 5.404,10 

12/2011 5.264,18 - - 322,85 5.587,03 

03/2013 5.726,19 - - 322,85 6.049,04 

01/2014 5.991,83 - - 322,85 6.314,68 

03/2014 6.291,42 - - 322,85 6.614,27 

08/2014 6.524,20 - - 322,85 6.847,05 

01/2015 6.833,13 - - 322,85 7.155,98 

Fonte: Consulta às fichas financeiras do período de 2004 a 2015 e Lei nº 11.091/2005. 

   
 Da análise dos dados financeiros demonstrados no quadro acima que em 
dezembro de 2004, a servidora percebia um total de R$2.280,65. Em maio de 2005 
(quando se deu o início da implantação da estrutura remuneratória prevista na Lei 
11.091, art. 26, inciso I), o vencimento básico do cargo da servidora foi alterado para R$ 
1.654,26 e a parcela relativa ao vencimento básico complementar (VBC) foi arbitrada no 
valor de R$626,35, totalizando R$2.280,61, demonstrando a regularidade do valor inicial 
da rubrica. 
 
 Em janeiro de 2006, com a implantação da segunda etapa do Plano de Carreira 
(art. 26, inciso II), seu vencimento básico passou para R$1.957,75 e a rubrica relativa ao 
VBC foi reduzida para R$322,85, totalizando R$2.280,60, cumprindo o disposto no art. 
15 da Lei 11.091/2005. 
 
 Em dezembro de 2007 (quando se deu implantação da terceira e última fase do 
Plano, art. 26, inciso III), o vencimento básico da servidora foi alterado para R$ 2.101,25, 
mas o valor pago a título de VBC não sofreu alteração. Assim, o somatório das duas 
rubricas resultou em R$ 2.424,10, valor superior a R$ 2.280,65. Como se vê, o valor do 
VBC deveria ter sido reduzido para R$ 179,40, de forma que o somatório das rubricas 
“VENCIMENTO BÁSICO” e “VENC.BAS.COMP.ART.15 L1109” resultasse em R$ 2.280,65. 
 
 Desde então, a remuneração da instituidora da pensão apenas foi alterada pelas 
Leis nº 11.784/2008, 12.772/2012 e 13.325/2016, as quais, como acima mencionado, 
resguardaram a parcela de VBC dos acréscimos por elas promovidos. 
 
 Ante ao exposto, fica demonstrada a inconsistência nos valores dos benefícios 
pagos a título de pensão por morte, visto que o valor do VBC de R$322,85 foi mantido 
até o óbito da servidora, em 31/01/2015, e levado em conta para o cálculo do valor da 
pensão civil, quando o valor correto deveria ter sido reduzido para R$ 179,40 desde 
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dezembro de 2007. Ressalta-se que o valor incorreto da VBC vem refletindo, inclusive, 
nos valores das rubricas de Anuênio e Incentivo a Qualificação. 
 
 Relevante destacar que o Acórdão nº 8524/2017 – TCU – 1ª Câmara ampara o 
entendimento da Audint, já que o caso examinado nos itens 14 a 20, do Exame Técnico, 
é semelhante ao caso da servidora em tela, e que o pagamento a título de VBC foi tido 
como indevido pelo TCU. Os itens 5 e 6 do Voto do referido Acórdão esclarece: 
 

5. No que se refere à parcela complementar ao vencimento básico, o próprio 
art. 15 da Lei 11.091/2005, que a instituiu, estabeleceu que ela deveria ser 
absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou 
tabela remuneratória, conforme se extrai do § 3º do mencionado dispositivo. 
6. Aliás, nem mesmo as disposições do art. 13 da Lei 11.784/2008, do art. 43 
da Lei 12.772/2012 e do art. 8º da Lei 13.325/2016, que fixaram períodos 
onde a sobredita absorção não deveria ser levada a efeito (de 2008 a 2017), 
justificam o atual valor da rubrica. Isso porque não havia qualquer óbice para 
que a absorção fosse efetivada no período compreendido entre a edição da 
Lei 11.091/2005 e a edição da Lei 11.784/2008. Assim, a Sefip logrou 
demonstrar que, nesse período, o vencimento básico de XXX sofreu reajustes 
que deveriam ter ensejado a redução da vantagem complementar para R$ 
119,20, de modo que a manutenção dessa parcela no valor de R$ 254,47 
constitui irregularidade que impõe a ilegalidade da concessão. 

 
 Por fim, cumpre registrar que ao consultar os dados constantes na Ficha SISAC da 
concessão da pensão (às fls. 22 e 23 do processo em tela), verificou-se que a parcela 
referente à rubrica “VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05” não foi incluída no 
formulário “Dados de Vantagens”, evidenciando, assim, discrepâncias entre as 
informações constantes no processo e as divulgadas aos órgãos de controle. 
 
c) Causa: 
 Deficiência ou não adoção de procedimentos de controles na execução dos 
processos de pensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Após o cadastro o sistema SIAPE gera automaticamente o valor devido da pensão civil.” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Em sua manifestação, o gestor informou que o SIAPE gera automaticamente o 
valor devido da pensão civil. Contudo, percebeu-se pela Audint que não há um controle 
estabelecido por parte da Gestão para revisar tais valores com o intuito de verificar 
quaisquer discrepâncias.  
 
 Vale ressaltar que o próprio SIAPE prevê um período para que sejam corrigidos 
lançamentos cadastrais e financeiros efetuados para pensionista civil, conforme 
Comunica Geral nº 548773. O referido documento traz ainda a possibilidade de ajustes 
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necessários no caso de incorreção nos valores relativo à aplicação de reajustes para 
beneficiários de pensão civil, conforme texto a seguir: 
 

A homologação da folha tem como objetivo permitir ao usuário analisar e 
corrigir os lançamentos cadastrais e financeiros efetuados para 
servidor/aposentado/pensionista civil, durante o período de atualização 
normal da folha de pagamento no mês em referência. 
 
9. na hipótese de incorreção nos valores apurados pelo sistema relativo a  
conversão das pensões tipo 51 para o tipo 54 (base bruta e base liquida) ou 
aplicação de reajustes para beneficiários de pensão civil e aposentados, 
órgão deverá solicitar via e-mail, a um dos técnicos abaixo relacionados, a 
liberação da matricula do aposentado ou beneficiário de pensão para os 
ajustes necessários. (Grifo nosso) 

 
 Assim, é do entendimento da Audint que a automatização do cálculo do valor da 
pensão não exime a responsabilidade da Gestão de adotar controles internos para 
analisar as pensões concedidas. Portanto, conclui-se que a manifestação apresentada 
pela Unidade não afasta a constatação, ficando mantida nos mesmos termos. 
 
f) Riscos e Efeitos:  
 Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de pensão por morte 
podem trazer prejuízos ao Erário, quando os valores são pagos à maior, ou prejuízo para 
os beneficiários da pensão, quando deixa de receber valores a que têm direito. 
 
Recomendação 001:  
Revisar os pagamentos referentes às rubricas “DECISÃO JUDICIAL N TRAN JUG AT” e 
“VENC. BAS. COMP. ART. 15 L. 11.091/05”, corrigindo os valores dos benefícios de 
pensão instituída pela servidora citada no fato. 
 
 
CONSTATAÇÃO 014: Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de 
pensão por morte. 
 
a) Evidências: 
- Lei nº 10.887/04 – Dispõe sobre a aplicação de disposições da Emenda Constitucional 
nº 41; 
- Consultas às fichas financeiras dos servidores e pensionistas no SIAPE; 
- Lei nº 11.091/2005 – Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino; 
- Processo nº 23289.000***/2015-81. 
 
b) Fato: 
 Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram analisados os valores 
pagos a título de pensão por morte com o objetivo de verificar se estes estavam de 
acordo com as orientações contidas no art. 2º, incisos I e II da Lei nº 10.887/04, que 
prevê o seguinte: 
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Art. 2º Aos dependentes dos servidores titulares de cargo efetivo e dos 
aposentados de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, falecidos a 
partir da data de publicação desta Lei, será concedido o benefício de pensão 
por morte, que será igual: 
        I - à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite; ou 
        II - à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo na data 
anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do 
regime geral de previdência social, acrescida de 70% (setenta por cento) da 
parcela excedente a este limite, se o falecimento ocorrer quando o servidor 
ainda estiver em atividade. (Grifo nosso) 

  
 Do processo nº 23289.000***/2015-81, que concedeu pensão vitalícia à 
beneficiária M. L. P. B. S. (CPF: 575.***.***-34), pode-se extrair os seguintes dados:  
 
Quadro 23 – Dados do processo nº 23289.000***/2015-81. 

Instituidor 
Nível / Classe 

/ Padrão 
Tipo 

Data do 
óbito 

Situação na data do 
óbito 

V. S. – 0054*** C312 Vitalícia 30/01/2015 Inativo com paridade 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes no processo. 

 
 De posse das informações constantes no processo, calculou-se o valor do 
benefício devido, levando-se em conta o provento e os valores percebidos a título de 
anuênio, VPNI e Incentivo à Qualificação que o servidor aposentado recebia na data 
anterior à do óbito. O quadro a seguir compila os montantes encontrados pela Audint, 
levando-se em conta a tabela de vencimento básico dos Técnico-Administrativos em 
Educação (Anexo I-C da Lei nº 11.091/2005) e as fichas financeiras do instituidor, 
extraídas do SIAPE: 
 
 
Quadro 24 – Cálculo dos valores devidos. 

Janeiro e Fevereiro/2015 Entre Março e Dezembro/2015 

Provento 
Anuênio  

(6%) 
VPNI IQ Provento 

Anuênio 
(6%) 

VPNI IQ 

R$2.689,60 R$161,38 R$ 205,54 R$ 672,39 R$ 2.824,07 R$ 169,44 R$ 205,54 R$ 706,02 

R$ 3.728,91 R$ 3.905,06 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das fichas financeiras e tabela do vencimento básico do PCCTAE. 
 

 Por fim, foram confrontados os valores devidos (calculados acima) com os 
valores efetivamente pagos (conforme fichas financeiras da pensionista) com o objetivo 
de identificar a diferença na quantia. O quadro que se segue revela tais informações: 
 
Quadro 25 – Valores devidos e pagos à beneficiária do processo nº 23289.000***/2015-81. 

Fevereiro/2015 A partir de Março/2015 

Devido Pago Devido Pago 

R$ 3.728,91 R$ 4.035,23 (pago em março) R$ 3.905,06 R$ 3.905,06 

Diferença: R$ 306,32  

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das informações constantes no processo. 
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 Conforme demonstrado no quadro acima, a beneficiária recebeu corretamente, 
de março a dezembro de 2015, pagamento do benefício de pensão de R$ 3.905,06. 
Contudo, o montante recebido de R$ 4.035,23, referente ao retroativo de fevereiro, foi 
pago a maior, já que o valor correto seria o de R$ 3.728,91, dando uma diferença de R$ 
306,32. 
 
 Ademais, ao consultar as fichas financeiras da beneficiária da pensão de 2016, 
percebeu-se as seguintes inconsistências: nos meses de agosto e setembro, o valor do 
benefício devido era de R$ 4.108,55, contudo, foram pagos os valores R$ 3.363,7, 
gerando um pagamento a menor de R$ 1.489,68. Já no mês de outubro, além do valor 
da pensão de R$ 4.108,55 pago corretamente, a beneficiária recebeu um montante de 
R$ 3.607,73, relativo à diferença que deixou de ser paga nos meses de agosto e 
setembro. Contudo, este valor de R$ 3.607,73 está acima do montante que deveria ter 
sido pago, de R$ 1.489,68, gerando um pagamento a maior de R$ 2.118,05. O quadro a 
seguir demonstra tais números: 
 
Quadro 26 – Valores devidos e pagos à beneficiária do processo nº 23289.000***/2015-81. 

Agosto e Setembro/2016 Outubro/2016 

Devido Pago Devido Pago 

R$ 4.108,54 R$ 3.363,70 
R$ 1.489,68  

(Soma da diferença do reajuste salarial 
de agosto e setembro) 

R$ 3.607,73  
(valor retroativo) 

Diferença mensal: R$ 744,84 Diferença: R$ 2.118,05 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das fichas financeiras e tabela do vencimento básico do PCCTAE. 

 
 Assim, ficam demonstradas as inconsistências nos valores retroativo do benefício 
de pensão por morte, nos meses de março de 2015 e outubro de 2016, gerando 
pagamentos a maior para a beneficiária. 
 
c) Causa:  
Deficiência ou não adoção de procedimentos de controles na execução dos processos de 
pensão. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
“Não tivemos tempo hábil para averiguar no SIAPE devido as demandas da PROGEP. Há 
necessidade de verificar essa retroatividade. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 A manifestação apresentada pelo gestor corrobora o achado de auditoria, uma 
vez que não refutou a inconsistência apontada, principalmente sob a alegação da 
ausência de tempo hábil. 
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 Contudo, após revisão dos dados descritos no fato da Constatação, faz-se 
necessários alguns ajustes quanto aos valores apresentados, conforme demonstrado no 
quadro a seguir: 
 
Quadro 27 – Valores devidos e pagos à beneficiária do processo nº 23289.000***/2015-81. 

Rubrica Provento Básico – IQ  
(Agosto e Setembro/2016) 

Rubrica de IQ (Maio a Setembro/2016) 

Devido Pago Devido Pago 

R$ 2.979,40 +  
R$ 178,76 + R$ 205,54 = 

R$ 3.363,70 
R$ 3.363,70 

R$ 706,01 * 3 + 744,85 * 2 =  
R$ 3.607,73 

R$ 3.607,73  
(valor retroativo) 

Fonte: Elaborado pela Audint a partir das fichas financeiras e tabela do vencimento básico do PCCTAE. 

 
 O valor de R$ 3.363,70 pago em agosto e setembro de 2016 já estavam ajustados 
de acordo com tabela de vencimento básico dos Técnico-Administrativos em Educação 
(Anexo I-C da Lei nº 11.091/2005), sem considerar a rubrica de Incentivo à Qualificação. 
E o valor de R$ 3.607,73 pago no mês de outubro de 2016, em verdade, refere-se aos 
valores retroativos pagos a título de Incentivo à Qualificação dos meses de maio a 
setembro do mesmo ano.  
 
 Logo, pode-se concluir que a diferença de R$ 2.118,05 apontada no Quadro 26 
do fato da Constatação não prospera, ou seja, houve um equívoco da Audint quando da 
análise dos pagamentos retroativos, uma vez que os valores a título de Incentivo à 
Qualificação deixaram de serem pagos em alguns meses e depois houve um pagamento 
posterior retroativo, ficando desta forma esclarecido o ajuste no achado de auditoria. 
Contudo, a Audint ratifica a diferença de R$ 306,32 apontada no quadro 25 do fato da 
Constatação recebida a maior pela pensionista em março de 2015 e que a manifestação 
apresentada pela Unidade não afastou a constatação, ficando mantida no Relatório com 
as devidas observações dispostas nesta análise.  
 
f) Riscos e Efeitos: 
 Inconsistências nos valores dos benefícios pagos a título de pensão por morte 
podem trazer prejuízos ao Erário, quando os valores são pagos à maior, ou prejuízo para 
os beneficiários da pensão, quando deixa de receber valores a que têm direito. 
 
Recomendação 001:  
Revisar o pagamento a título de pensão do mês de março/2015, instituída pelo servidor 
apontado no fato, providenciando a reposição ao Erário dos valores pagos 
indevidamente. 
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2.4 – Atos de Admissão, Concessão de Aposentadoria e Pensão. 
 
CONSTATAÇÃO 015: Inconsistências quanto aos dados inseridos no SISAC referentes 
ao Código e Denominação do Órgão. 
 
a) Evidências: 
- Processos selecionados na amostra; 
- Consultas aos atos de admissão, aposentadoria e pensão no SISACNet; 
- Art. 5º, inciso XXXVII, da Lei nº 11.892/2008 – Criação dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia; 
- Item 3.2.3, campo 06, do Manual de Instrução do Usuário do SISAC (Portaria TCU nº 
113/2003); 
- Resposta da SEFIP/TCU à consulta da Audint quanto ao cadastro do código do órgão. 
 
b) Fato:  
 Ao realizar a análise dos dados inseridos no SISAC dos atos de admissão, 
aposentadoria e pensão selecionados na amostra, conforme listado no quadro abaixo, 
foi possível verificar que todos foram cadastrados com o Código do Órgão 10459901 – 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe, ao invés do Código 10013520 – 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 
 
Quadro 28 – Processos de admissão, aposentadoria e pensão consultados no SISAC 

Tipo do Ato Processo Número de Controle no SISAC 

Admissão 23060.00****/2015-11 10459901-01-2015-001171-3 

Admissão 23060.00****/2015-24 10459901-01-2015-001203-5 

Admissão 23060.00****/2015-45 10459901-01-2015-001201-9 

Admissão 23060.00****/2015-69 10459901-01-2015-001197-7 

Admissão 23060.00****/2015-79 10459901-01-2015-001199-3 

Admissão 23060.00****/2014-84 10459901-01-2014-000897-3 

Admissão 23060.00****/2015-60 10459901-01-2016-001233-0 

Aposentadoria 23290.00****/2015-12 10459901-04-2016-001293-0 

Aposentadoria 23060.000***/2016-79 10459901-04-2016-001292-2 

Aposentadoria 23289.00****/2015-77 10459901-04-2016-001294-9 

Aposentadoria 23060.000***/2016-37 10459901-04-2016-001304-0 

Aposentadoria 23289.000***/2016-33 10459901-04-2016-001313-9 

Aposentadoria 23289.000***/2016-44 10459901-04-2016-001352-0 

Aposentadoria 23290.00****/2016-49 10459901-04-2016-001379-1 

Aposentadoria 23290.00****/2016-67 10459901-04-2016-001382-1 

Pensão 23060.00****/2014-29 10459901-05-2015-001095-0 

Pensão 23060.000***/2015-47 10459901-05-2015-001076-4 

Pensão 23060.000***/2015-30 10459901-05-2015-001090-0 

Pensão 23289.000***/2015-81 10459901-05-2015-001129-9 

Pensão 23289.000***/2015-29 10459901-05-2015-001186-8 

Pensão 23289.000***/2015-79 10459901-05-2015-001185-0 

Pensão 23289.00****/2015-95 10459901-05-2015-001184-1 

Fonte: SISAC, em 10 de outubro de 2017. 

 
 Contudo, a instrução do Manual de Instrução do Usuário do SISAC, mais 
precisamente o item 3.2.3 – Dados sobre o Órgão/Entidade e Autoridade Responsável, 
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prevê que o Código do Órgão deverá ser preenchido com o código que identifica o órgão 
ou entidade que realizou a admissão. 
 
 Como os processos que compõe a amostra de auditoria tratam de admissões 
realizadas no Exercício de 2015, o Órgão que realizou tais admissões foi o IFS e não o 
CEFET/SE. 
 
 Ressalta-se que a Lei nº 11.892/2008, que criou os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia, entrou em vigor dezembro de 2008. Sendo assim, a 
partir da data de criação do IFS, todos os atos sujeitos à apreciação e a registro pelo TCU 
deveriam ser registrados com Código do Órgão 10013520 – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 
 
 Ademais, em consulta realizada ao TCU, via link “Fale Sisac”, com o objetivo de 
receber orientação sobre cadastramento dos atos de aposentadoria, a Audint fez a 
seguinte indagação: 
 

A Instituição da qual faço parte possuía o código 10459901, no entanto, 
devido a extinção do CEFET-SE foi criado o Instituto Federal de Sergipe 
(10013520). Minha dúvida é: em qual dos códigos devo cadastrar o ato de 
aposentadoria dos servidores que já possuíam atos de admissão no código 
10459901? Devo continuar cadastrando como CEFET-SE (10459901) ou como 
IFS (10013520)? 

 Em resposta à indagação da Audint, o TCU esclareceu que “é necessário 
cadastrar no código atual 10013520 (Instituto Federal de Sergipe) os atos de 
aposentadorias dos servidores que já possuíam atos de admissão no código antigo”. 

 Assim, faz-se necessário a utilização do código do IFS, ao invés do Código do 
CEFET/SE, nos novos registros dos atos de admissão de pessoal no SISAC. 
 
d) Manifestação da Unidade: 
 Por meio do Memorando Eletrônico nº 95/2017 - DCPAP – PROGEP, de 
14/11/2017, o Pró-reitor da PROGEP em exercício, manifestou-se da seguinte forma: 
 
“Foram criados código e denominação do órgão. ” 
 
e) Análise da Manifestação: 
 Apesar de não ter ficado claro na manifestação escrita, o gestor alegou na 
Reunião de Busca Conjunta, que o código do IFS somente foi criado no final de 2016, por 
isso os atos de admissão, aposentadoria e pensão cadastrados no SISAC até tal data 
eram cadastrados no código do CEFET.  
 
 Com o objetivo de verificar tal informação, a Audint realizou consulta ao SISAC e 
verificou que os atos de admissão, aposentadoria e pensão de 2017 foram cadastrados 
no código do IFS. Desse modo, a justificativa apresentada pela Unidade afastou o teor 
da constatação. 
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3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

 A presente auditoria teve como objetivo principal averiguar a legalidade e a 
tempestividade dos atos de admissão de pessoal e concessões aposentadoria e pensão 
no âmbito do IFS.  
 
 Em face dos exames realizados, a equipe de auditoria concluiu que os processos 
analisados estão, no geral, dentro da legalidade. Contudo, conforme já demonstrado 
nos resultados dos trabalhos, as inconsistências mais críticas estão ligadas aos cálculos 
dos valores dos benefícios de pensão e aposentadoria. Ressalta-se que as 
recomendações emitidas pela equipe de auditoria visaram auxiliar a gestão na revisão e 
correção de tais processos. 
 
 Quanto à avaliação dos controles internos, foi possível constatar que os setores 
já possuem documentos (roteiros, checklists) para auxiliar nos processos de admissão de 
pessoal e concessão de aposentadoria e pensão, mas tais documentos não foram 
efetivos para eliminar as falhas apontadas pela Audint, sendo necessário, portanto, 
alguns ajustes visando sua melhoria.  
 
 É importante destacar a ausência de procedimentos para arquivamento dos 
documentos funcionais dos servidores no Assentamento Funcional Digital (AFD), que já 
deveria ter sido iniciado desde julho de 2016, conforme art. 3º da Portaria Normativa nº 
04 SEGRT/MP/2016. 
 
 Diante das fragilidades apontadas, esta Audint sugere que os gestores envidem 
esforços para o fortalecimento da cultura de adoção de medidas preventivas e 
corretivas, para salvaguardar o interesse público, fortalecer os controles administrativos 
e reduzir os riscos. Cabe ressaltar que a responsabilidade por conceber, implantar, 
manter e monitorar controles internos para assegurar a consecução de objetivos 
traçados é da gestão, em seus diversos níveis, e tais ações são úteis e necessárias a todo 
e quaisquer processos internos em função dos riscos a eles associados.  
 
 Ademais, independente das recomendações que serão objeto de monitoramento 
pela Audint, cabe aos atores envolvidos nos processos de admissão de pessoal e de 
concessão de aposentadoria e pensão um acompanhamento mais efetivo dos processos 
vindouros. 
 
 Por fim, a equipe de auditores agradece aos gestores e demais servidores da 
PROGEP pela disponibilidade das informações requisitadas e se coloca à disposição para 
elucidar quaisquer inconsistências relatadas, visando, sobretudo, o fortalecimento dos 
controles internos do IFS. 
 

 
Aracaju/SE, 23 de novembro de 2017. 
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