
 

 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Gabinete do Presidente - GABPRES 
 

 

 

 

COMUNICAÇÃO DA PRESIDÊNCIA 

 

 

Senhores Ministros, 

Senhora Procuradora-Geral, 

 

Hoje é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Assim – na pessoa 

da Procuradora-Geral, Doutora Cristina Machado da Costa e Silva, 

atualmente a única mulher entre as autoridades do TCU –, rendo minhas 

homenagens a todas as mulheres que, direta ou indiretamente, têm 

contribuído para o funcionamento desta Casa. 

Mais do que uma data comemorativa, é um momento de reflexão 

sobre a desigualdade de gênero e a violência contra a mulher. 

Sensível a esse assunto, ao assumir a Presidência do Tribunal, 

determinei a criação da Diretoria de Fiscalização de Políticas de Equidade e 

Direitos Humanos, que tem como um de seus objetivos a fiscalização das 

políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade de gênero.  

Além disso, dando continuidade à iniciativa implementada de 

forma assertiva pela Ministra Ana Arraes em sua gestão à frente do TCU, 

mantive a diretriz da representatividade feminina nas posições de liderança 

estratégica na Secretaria do Tribunal, que atualmente corresponde a 30,14% 

desses cargos. 

Para consolidar tais avanços na garantia da representativa feminina, 

assinei hoje portaria que institui medidas para a promoção da equidade de 

gênero na ocupação das funções de liderança de nível estratégico- tático na 

Secretaria do TCU. 

Além disso, determinei que fosse obedecida a paridade de gênero 

na banca do último concurso público para Auditor Federal de Controle 

Externo. 
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Não posso deixar de destacar o avanço do Tribunal no que tange a 

prevenção e combate ao assédio sexual e moral: ainda neste semestre, será 

implementada uma comissão com a atribuição de atuar preventivamente 

(fomentando ações educacionais e de sensibilização), bem como de acolher 

e dar o devido encaminhamento às denúncias acerca do tema.  

Vale registrar também que foi dado início ao processo de 

diagnóstico para a aplicação da política de gênero e não discriminação da 

Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores, a fim de tornar o TCU cada vez mais comprometido com a 

solução dos problemas relacionados ao tema. 

Tudo isso confirma o empenho do Tribunal em valorizar o 

dedicado e, acima de tudo, competente quadro de servidoras e colaboradoras 

desta Corte que, de forma delicada, forte e altruísta, conciliam o trabalho, a 

vida social e a família.   

Parabéns a todas as mães, avós, esposas, filhas, amigas... enfim, 

parabéns mulheres!  

 

TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves de Souza, 
em 8 de março de 2023. 

 

 

Ministro BRUNO DANTAS 

Presidente 


