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Brasília, 21 de novembro de 2022 
 

 
 

Considerando o Comunicado realizado pelo Ministro Bruno Dantas, no 

exercício da Presidência, na sessão plenária do dia 16/11/2022, sobre alterações 

a serem realizadas na jornada de trabalho dos servidores do Tribunal a partir de 

janeiro de 2023, os Presidentes do Sindilegis, Auditar, Aud-TCU e UNA-TCU 

reuniram-se, com a participação de outros dirigentes das entidades, para tratar 

dessas mudanças e especialmente sobre as inquietações provocadas na 

categoria em razão do comunicado. 

Após a referida reunião, os Presidentes do Sindilegis, Alison Souza, e da 

Auditar, Eduardo Rezende, participaram de reunião com o Secretário-Geral de 

Administração, Márcio Albuquerque, o Secretário-Geral de Controle Externo, 

Leonardo Albernaz, e integrantes de suas equipes, reiterando os termos do 

expediente enviado à Presidência em 11/11/2022, onde foi solicitada a 

manutenção da Portaria TCU 9/2022, especialmente em relação à previsão do 

teletrabalho integral para parte dos servidores e à possibilidade de realização do 

trabalho híbrido. 

As entidades destacaram que o limite máximo de 15% de servidores por 

unidade básica que poderão estar simultaneamente em trabalho integral e a 

ampliação da jornada prevista para o trabalho híbrido de 14 para 21 horas 

frustraram a categoria, especialmente por, atualmente, estarem sendo adotados 

quantitativos mais benéficos para qualidade de vida dos servidores, sem 

qualquer prejuízo para os resultados do Tribunal. 

Na oportunidade, o Secretário-Geral de Administração, Márcio 

Albuquerque, enfatizou que, na proposta de normativo a ser encaminhada à 

Comissão de Coordenação Geral (CCG) na próxima semana, respeitadas as 

condicionantes do comunicado da Presidência aprovado pelo Plenário, as 



    
ponderações apresentadas pelas entidades serão avaliadas, especialmente no 

que se refere à possibilidade de redução, com base em critérios gerenciais, da 

jornada de 21 horas prevista para o trabalho híbrido para até 14 horas. 

Ao final do encontro, os Presidentes das entidades reiteraram a 

manutenção do diálogo permanente, essencial para aprimoramento da gestão 

de recursos humanos no âmbito do TCU e especialmente para melhoria das 

condições de trabalho e da qualidade de vida dos servidores. 

 

 

Alison Aparecido Martins de Souza Eduardo Monteiro de Rezende 
Presidente do Sindicato dos 

Servidores do Poder Legislativo 
Federal e do Tribunal de Contas da 

União (Sindilegis) 

Presidente da União dos Auditores 
Federais de Controle Externo 

(Auditar) 
 
 
 
 

Nivaldo Dias Filho Wilson Figueiredo dos Santos 
Associação da Auditoria de Controle 

Externo do TCU (Aud-TCU) 
 

União Nacional dos Servidores 
Técnicos e Auxiliares do Tribunal de 

Contas da União (UNA-TCU)  
 


