
    

 

Ofício Conjunto Auditar – Sindilegis n. 01/2022 

            Brasília, 28 de março de 2022. 

 

 

 À Exma. Ministra ANA ARRAES  

 Presidente do Tribunal de Contas da União 

 

  

 Com nossos respeitosos cumprimentos, a Auditar e o Sindilegis rogam a Vossa 

Excelência que se digne a acompanhar a preocupante situação de perda salarial e de 

desprestígio da valorosa carreira do Controle Externo, frente às notícias e iniciativas de 

reestruturação de selecionadas categorias no funcionalismo público federal, que podem 

passar a receber retribuições expressivamente superiores às do quadro de pessoal do TCU.   

2. Quanto à urgência da medida, destacamos a deterioração do poder aquisitivo dos 

servidores, como é notório e assinalado em diversas notas técnicas, dentre as quais 

destacamos a do Sindicato do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, segundo a 

qual “Com a alta da inflação em curso, entre 2019 e o fim de 2022, o IPCA acumulará 

crescimento de 25% e o IGP-M de 65%. Acrescente-se a isso que a Lei Complementar 

173/2020 impede reajustes em primeiro ano de mandato, ou seja, sem reposição em 2022, 

o arrocho remuneratório prosseguirá até pelo menos o fim de 2023, com variação projetada 

do IPCA (2019 a 2023) de 30% e do IGP-M de 72%. Além do congelamento salarial, 

servidores civis do Poder Executivo estão com diárias e benefícios extremamente defasados, 

enquanto transporte, alimentação, planos de saúde, entre outros preços não param de 

subir.”  

3. A situação se revela por demais preocupante, além da dificuldade de realização 

de concursos públicos para a reposição do quadro de pessoal do TCU, que em breve teremos 

como certa a migração de nossos valorosos serivores para outras Carreiras, que se encontram 

em patamar remuneratório superior na Administração Pública Federal, inclusive com a 

possibilidade real de maior distanciamento nos próximos meses, como é o caso dos cargos 

da Segurança Pública (Polícia Federal), da Receita Federal (pagamento expressivo de bônus 

de eficiência aos auditores) e da Advocacia-Geral da União (honorários de sucumbência). 

4. O que se verifica na conjuntura atual é a crescente sinalização do Poder 

Executivo em selecionar apenas carreiras específicas para reestruturação e recomposição 

salarial, apesar do expressivo resultado de superávit primário verificado no primeiro 

bimestre de 2022, com recordes no aumento da arrecadação e as contas do Governo Central, 

Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central atingindo montante positivo de cerca 

de R$ 77,430 bilhões. 

5. Não é possível conceber que a inflação e a significativa alta no custo de vida 

atinjam apenas determinadas carreiras do serviço público, situação que tende a se agravar 

nos próximos meses, o que torna premente a atuação da Alta Administração do TCU em 

favor de seus servidores. 

6. Como é de conhecimento público, a proposta orçamentária de 2022, aprovada 

recentemente pelo Congresso Nacional, não contempla recomposição salarial para a grande 

maioria do funcionalismo público federal, à exceção da reserva de R$ 1,7 bilhão anunciados 

para reestruturar áreas específicas, o que demanda a mobilização permanente de diversas 

categorias, com sinalização de greve e de paralisações, o que inclusive verificamos no TCU, 

com diversos servidores conclamando em favor da convocação urgente da categoria em 

assembleia para a mobilização em defesa da valorização da carreira. 



    

7. Ressalte-se ainda que o TCU tem se destacado na economia de recursos 

orçamentários e no estrito cumprimento de seus limites de despesa com pessoal e do 

chamado “teto de gastos”, em cumprimento ao disposto no art. 20, inciso I, alínea “a” e §1º, 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, e Emenda Constitucional 95/2016, sendo um dos poucos 

órgãos que dispõem de estreita margem orçamentária para a recomposição das perdas 

inflacionárias e para a valorização do seu quadro técnico de elevada qualificação. 

8. Rememoramos à Exma. Presidente que em gestões anteriores foi encaminhado 

ao Congresso Nacional, como iniciativa de fortalecimento da carreira e buscando o 

aprimoramento de suas capacidades, o Projeto de Lei 7.926/2014, em trâmite na Câmara dos 

Deputados e já com parecer favorável do Relator na Comissão de Trabalho, Administração 

e Serviço Público da Câmara dos Deputados, versando sobre a instituição do Adicional de 

Especialização e Qualificação para os servidores desta Corte, projeto que carece medidas da 

Alta Administração do TCU, nas últimas gestões, com vistas à sua aprovação. 

9. Conforme já anotado em expediente anterior à ilustre Presidência desta Corte, o 

TCU é a única Casa do Poder Legislativo que não garante a retribuição, no vencimento 

básico de seus cargos, referente à realização de cursos adicionais de graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado, dentre outras ações educacionais, a exemplo do que 

ocorre há mais de 08 (oito) anos com o Senado Federal (Lei 10.863/2004 e Ato do 1º 

Secretário n. 9/2012), com o Poder Judiciário (Lei 11.416/2006), bem assim diversas 

carreiras específicas do Poder Executivo (Lei 12.778/2012). 

10. Assim, as entidades signatárias solicitam à Vossa Excelência e à equipe da 

gestão que dê continuidade aos esforços nas instâncias competentes no âmbito do Ministério 

da Economia e do Poder Legislativo, com vistas à aprovação de medidas de valorização da 

carreira e de recomposição remuneratória, sob risco de verificarmos, em breve, a migração 

para outras carreiras do funcionalismo público federal e o enfraquecimento do Controle 

Externo.  

 

 Respeitosamente, 

 

 

 


