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AUDITORIA INTERNA
  

CC: 
 COORDENAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES E SINDICÂNCIAS 

 
 

Assunto: Indícios de irregularidades relacionados à jornada de trabalho.

Senhores Chefes, 
  

 
Cumprimentando-os cordialmente, tendo em vista os trabalhos da Comissão Especial para
apuração dos possíveis indícios de irregularidades registrados no sistema e-Pessoal,
designada pela Portaria DIR nº 179/2021 - GDG, de 09/03/2021, alterada pela Portaria
DIR nº 354/2021 - GDG, de 25/05/2021, e pela Portaria DIR nº 384/2021 - GDG, de
16/06/2021, é o presente para, em atendimento à sugestão da aludida Comissão, dar
ciência a V. Sas. da manifestação do Tribunal de Contas da União - TCU acerca dos
indícios relacionados à jornada de trabalho, nos seguintes termos:

 
"O indício foi colocado em monitoramento em atendimento ao disposto
no item 9.5 inciso II do Acórdão 1055/2021-PL, de relatoria do Ministro
Jorge Oliveira."

 

O item 9.5, inciso II, do Acórdão 1055/2021-PL, de relatoria do Ministro Jorge Oliveira,
"suspende o acompanhamento de indícios de irregularidade relacionados a jornadas de
trabalho excessivas no âmbito da fiscalização contínua das folhas de pagamento da
Administração Pública Federal enquanto perdurarem o atual quadro normativo e a
jurisprudência firmada sobre o tema".

  
Ainda sobre o assunto, a Diaup/Sefip - TCU, informou, via e-mail (em anexo), que os
indícios do tipo "Descumprimento de jornada de trabalho", que se encontravam em
tramitação, foram avocados e, automaticamente, colocados sob o status "Em
monitoramento pelo TCU", não havendo, portanto, necessidade de serem inseridos novos
esclarecimentos sobre tais indícios.

  
Por oportuno, seguem cópias das referidas Portarias, do Acórdão, do e-mail e, a título
exemplificativo, do Extrato individualizado de indício e do MEMORANDO ELETRÔNICO Nº
417/2021 - GRISCI, ambos do Processo nº 23062.028024/2021-37 .

  



 
Atenciosamente,
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