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Ofício AudTCE/SP nº 17/2019 

Ref. SIC’s 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717 e 718.  

 

 

 

São Paulo, 12 de junho de 2019.  

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor Conselheiro ANTONIO ROQUE CITADINI 

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  

  

 

 

Excelentíssimo Presidente,  

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – AUDTCE/SP, entidade afiliada à 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DOS 

TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL – ANTC, que representa, no âmbito do Estado de São 

Paulo, exclusivamente os “Agentes da Fiscalização” do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

(TCE-SP), inscrita no CNPJ sob o n. 28.062.655/0001-03, com sede na Avenida Paulista, número 

171, 10º andar, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01311-904, cujos atos foram devidamente registrados 

no 6.º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo/SP, 

ressaltando que o Estatuto na íntegra pode ser acessado no site www.audtcesp.org e o Cadastro 

http://www.audtcesp.org/
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Nacional de Pessoas Jurídicas pode ser consultado gratuitamente através do site da Receita Federal   

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp, vem, 

por seu presidente, ANDRÉ APARECIDO DE FARIA, R.G 17.96.552-2, CPF 147.928.548-06, à 

presença de Vossa Excelência com fundamento no artigo 46, inciso I, do Estatuto da Associação, na 

Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e da Resolução 04/2012 

TCE/SP, apresentar o presente R E C U R S O contra decisão do Diretor Geral da 

Administração que indeferiu os pedidos de informação constantes nos SIC’s 709, 710, 715. 

 

Além disso, solicita a COMPLEMENTAÇÃO das informações requeridas nos SIC’s 711, 

712, 713, 714, 716, 718.  

 

E ainda requer justificativas pela ausência de resposta ao protocolo SIC 717.    

  

DOS INDEFERIMENTOS  

 

a) SIC 709 –  Execução Orçamentária / Despesa de pessoal 

Tratou o Ofício 07/2019 AudTCE/SP de solicitação de informação sobre a 

composição dos gastos com pessoal do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

especificando o montante gasto por espécie (salário base, incorporações, licenças, etc.) sem 

individualização (ao contrário do que diz o DGA em seu despacho: “não detemos relação 

nominal”).  

O indeferimento foi justificado, resumidamente, com os seguintes argumentos: 

ausência de pessoal, falta de consolidação dos dados requeridos, atendimento a 

interesse privado.  

Nota-se, portanto, uma situação bastante constrangedora para uma Corte de Contas 

que possui como finalidade precípua justamente o controle dos gastos das instituições 

públicas e daquelas que de alguma forma recebem recursos públicos, vez que o próprio 

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp
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Tribunal de Contas não possui informação de como é realizada sua própria despesa de 

pessoal.  

Pela resposta, fica claro que não se sabe a quem se paga, para quem se paga e 

por que se paga. Ou se sabe, mas não querem (ou podem?) divulgar esses dados.  

Convenhamos, é constrangedor.  

Outro dado preocupante é a alegação de que há ausência de servidores nas áreas 

(Obviamente que esta informação não foi comprovada pelo DGA e também não é possível 

averiguar a sua veracidade porque o Tribunal de Contas do Estado omite a lotação de seus 

servidores, portanto, não é possível saber se em determinado setor trabalham 2, 5, 10, 100, 

800 funcionários).  

Desta forma, abre-se um precedente para que qualquer órgão público deixe de 

responder a solicitações dos cidadãos usando o argumento de “quadro insuficiente”.  

Ademais, sabe-se que diversos setores da área administrativa – e outros – adotam 

informalmente carga horária diversa da estipulada em lei. Talvez com o cumprimento fiel 

das 40 horas semanais, o alegado “prejuízo inoportuno” fosse solucionado e a DGA tivesse 

condições de atender adequadamente as demandas a ela submetidas pela população.    

   Por fim, o pior dos argumentos para o indeferimento, uma confusão conceitual 

entre interesse público e interesse privado.  

Cabe esclarecer, caso a DGA não saiba, que a Lei de Acesso à Informação, além de 

relacionar princípios constitucionais de transparência para o atendimento ao público, 

garante a este o acesso à informação, independentemente de justificativas, portanto a 

qualquer pessoa física ou jurídica, logo não se deve confundir interesse privado com 

pessoas alheias à estrutura da administração pública que querem examinar como é utilizado 

o erário, até porque a Administração Pública, como por exemplo, o Ministério Público, o 

Poder Legislativo ou Poder Judiciário possuem prerrogativas para analisar, se for o caso, as 

despesas do próprio Tribunal de Contas não sendo o caso da Lei 12.527/11.  

A Lei de Acesso à Informação é um instrumento para que qualquer pessoa solicite 

informações à Administração e exerça o chamado controle social.  
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Se o TCE SP entende que gastos com pessoal não estão submetidos ao controle 

social – e parece ser esse mesmo o entendimento haja vista que recentemente dificultou a 

consulta da folha de pagamento em seu portal da “Transparência 1 ” – essa Corte, 

novamente, abre um procedente para que 644 municípios se adequem a essa práxis 

administrativa contestável, além de levantar suspeitas sobre as razões desta relutância em 

prestar contas à sociedade.  

Ademais, interesse privado ocorreria, por exemplo, se a AudTCE/SP ou um 

cidadão, ou uma empresa solicitasse dados ou tivesse acesso a dados públicos para fins 

econômicos.  

Imagine que uma empresa, de posse do imenso banco de dados da AUDESP ou do 

acesso aos sistemas disponibilizados para a AUDESP por outros órgãos, como Polícia 

Civil, IIRGD, Receita Federal, utilizasse estas informações para fornecer produtos e 

serviços; neste caso, sim, estaria evidente um “interesse privado”. Mas sequer é este o caso, 

visto que a AudTCE/SP, pessoa jurídica sem fins lucrativos, solicitou apenas e tão-

somente informações básicas e triviais que qualquer órgão da administração pública deveria 

disponibilizar em seu portal da transparência, como nome de servidores, lotação, cargos em 

comissão, composição da folha de pagamento, atividades desenvolvidas, e assim foi 

obrigada a fazer diante da inexistência desses dados no site mantido pelo Tribunal de 

Contas. Certamente, se isto fosse feito adequadamente, esta associação não teria o trabalho 

de solicitar via ofício e a DGA não precisaria “deslocar funcionários” para o atendimento 

daquilo que nem deveria ser solicitado, mas apresentado espontaneamente pela instituição.   

A AudTCE/SP,  portanto, reitera o que foi solicitado na inicial. Porém, caso a 

Administração não tenha realmente recursos ou conhecimento pra tratar tais dados, a AudTCE 

solicita que sejam disponibilizadas as folhas de pagamento brutas, que a associação classificará as 

espécies sem ônus para o TCE SP.   

  

b) SIC 710 – Nome, cargo e lotação dos servidores 

                                                                   

1
 Em exposição feita na CPI das Universidades, na ALESP, o Secretário Diretor Geral tentou justificar 

dizendo que a forma de acesso é igual a do Tribunal de Justiça e que seria assim por equiparação. Em 
consulta ao site do TJ, verificamos que há dois tipos de pesquisa: magistrados – que exige identificação – 
e servidores, totalmente aberta. Pela analogia, então, os mais de 2000 servidores do TCE SP são 
equiparados aos magistrados? Quais foram os problemas que a exposição dos dados causou?  
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A este pedido também indeferido, as razões recursais são as mesmas do item 

anterior, pois a justificativa da DGA também foi a mesma, inclusive com a juntada de um 

parecer que nada tem a ver com o caso (Cidadão que solicitou lista de controladores 

internos dos municípios, ou seja, informações de órgãos diversos que não o próprio TCE 

SP).  

É incompreensível como um órgão público omite tais informações e, pior ainda, 

quando provocado a fornecê-las realiza diversionismos mil e apresenta respostas que em 

vez de esclarecer lançam sobre o tema mais suspeitas de que algo possa estar errado. O 

Tribunal de Contas não saber que cargos ocupam seus servidores e o local onde estes 

trabalham chega a ser escandaloso. 

 

A AudTCE/SP reitera o que foi solicitado na inicial. 

 

c) SIC 715 – Execução orçamentária/quantidade de cargos/Abono permanência 

As razões recursais a este indeferimento também são as mesmas já expostas nos 

itens a) e b) e espera que seja atendido em sua integralidade, não necessitando de outras 

justificativas. 

    

DAS RESPOSTAS INCOMPLETAS 

 

d) SIC 711 – Auxílio natalino/Concessão/Suspensão/Fundamentos legais  

   Ausência de resposta objetiva ao item 2 do Ofício 09/2019.  

Foi solicitado: “Fundamentação legal do auxílio natalino pago até 2015 e 
indicação da norma e de sua data de publicação no Diário Oficial ou outro meio;” 
 

Resposta do DGA: “A concessão depende exclusivamente de dotação 
orçamentária.”. 
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 Como se vê, resposta incompleta e imprecisa, contrariando o art. 7º, incisos II, IV, 

V, VI, e, em tese, incorrendo em uma das condutas ilícitas descritas no art. 32, incisos I e 

III, da Lei 12.527/11. 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou 

militar: 

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta 

ou imprecisa; 

(...) 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

  A AudTCE/SP reitera o pedido inicial e aguarda as informações.   

e) SIC 712 – Nome, matrícula e lotação dos ocupantes dos cargos de Agente da Fiscalização do 

SQC-I 

    

A AudTCE/SP solicitou:  

 
“Nome, matrícula, lotação e data de nomeação ou designação dos Agentes 

da Fiscalização e Agentes da Fiscalização – Administração do SQC -I 
(comissionados);” 

 

Resposta do DGA:  

“O quadro publicado em cumprimento ao artigo 115 da Constituição 

Estadual indica os cargos ainda existentes que, na vacância, passam para o quadro 

permanente.” 

 

 Como se vê, resposta incompleta e imprecisa, contrariando o art. 7º, incisos II, IV, 

V, VI, e, em tese, incorrendo em uma das condutas ilícitas descritas no art. 32, incisos I e 

III, da Lei 12.527/11. 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou 

militar: 
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I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta 

ou imprecisa; 

(...) 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

  A AudTCE/SP reitera o pedido inicial e aguarda as informações.   

f) SIC 713 –  Atividades da Corregedoria do TCE SP entre outras informações. 

 

A AudTCE/SP solicitou:  

 

1) Quantidade de procedimentos disciplinares instaurados pela Corregedoria do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, e suas 
conclusões; 

 
2) Quantidade de procedimentos disciplinares instaurados pela Secretaria Diretoria 

Geral, nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 e suas conclusões;  
 

3) Quantidade de procedimentos disciplinares instaurados pela Diretoria Geral da 
Administração, nos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019 e suas conclusões;  

 

4) Informar se houve instauração de procedimento disciplinar relativo à denúncia de assédio 
moral; 

 

5) Informar se houve instauração de procedimento disciplinar relativo à denúncia de assédio 
sexual; 

 

6) Informar se o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realiza campanhas de 
esclarecimentos sobre as condutas de assédio e sua responsabilização; 

 

7) Informar quais os canais colocados à disposição dos servidores para denúncias de assédio 
moral ou sexual; 

 

8) Informar se há setor para atendimento psicológico dos servidores e, em caso afirmativo, 
informar a quantidade de profissionais disponíveis e o cargo deles.  

 

Resposta do DGA:  
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“Em atendimento ao pedido de informação formulado pela Associação dos 

Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 

AUDTCE/SP, através do Serviço de Informação ao Cidadão, cabe esclarecer que toda e 

qualquer instauração de processo disciplinar é objeto de publicação da competente Portaria 

e correspondente decisão no Diário Oficial do Estado de São Paulo, disponível, portanto, 

para consulta pública”. 

Como se vê, resposta incongruente, incompleta e imprecisa, contrariando o art. 7º, 

incisos II, IV, V, VI, e, em tese, incorrendo em uma das condutas ilícitas descritas no art. 

32, incisos I e III, da Lei 12.527/11. 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

(...) 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

  A AudTCE/SP reitera o pedido inicial e aguarda as informações. 

g) SIC 716  – Processos diferidos conforme resolução 02/2018  

 

Solicitação da AudTCE/SP:  

 
“Relação dos TC’s que tiveram seus julgamentos diferidos conforme Resolução 

02/2018, do início da vigência da norma até a presente data.”  

 

Resposta da DGA:  

“Em atendimento ao pedido de informação formulado pela Associação dos 

Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - 

AUDTCE/SP, através do Serviço de Informação ao Cidadão, cabe esclarecer que a relação 

dos processos diferidos, nos termos da Resolução nº 02/2018, constou da Ordem do dia e 

posteriormente da Ata de Julgamentos devidamente publicadas no Diário Oficial do 

Estado.” 
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Como se vê, resposta incompleta e imprecisa, contrariando o art. 7º, incisos II, IV, 

V, VI, e, em tese, incorrendo em uma das condutas ilícitas descritas no art. 32, incisos I e 

III, da Lei 12.527/11. 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

(...) 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 

  A AudTCE/SP reitera o pedido inicial e aguarda as informações.  

h) SIC 718  – Licença sindical ou associativa 

 

A AudTCE/SP solicitou, no item 2, a seguinte informação:  

“Em caso afirmativo do item 1, indicar nome, cargo, início do afastamento, data 

da publicação do ato que formalizou o afastamento e as normas legais que regem a 

matéria.(...)' 

 

A Resposta do DGA:  

“As informações encontram-se disponíveis no Ato de afastamento publicado no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo.” 

   Como se vê, resposta incompleta e imprecisa, contrariando o art. 7º, 

incisos II, IV, V, VI, e, em tese, incorrendo em uma das condutas ilícitas descritas no art. 

32, incisos I e III, da Lei 12.527/11. 

Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar: 

I – recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu 

fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; 

(...) 

III – agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação; 
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  A AudTCE/SP reitera o pedido inicial e aguarda as informações.   

DA AUSÊCIA DE RESPOSTA 

 

i) SIC 717 – Procedimentos cautelares 

A AudTCE/SP solicitou:  

(...) com relação aos dois últimos exercícios (2017 e 2018):  

1) Se houve decretação de indisponibilidade de bens (Art. 109 § 2º da 

Lei Complementar 709/93) de agentes públicos, em caso positivo 

indicar o número do TC; 

 

2) Se houve afastamento de agente público (Art. 109 da Lei 

Complementar 709/93), em caso positivo indicar o(s) número(s) do(s) 

TC(s); 

3) Se houve sustação de atos de agentes públicos (Art. 2º, XIV, da Lei 

Complementar 709/93), em caso positivo o(s) número(s) do(s) TC(s); 

 

O SIC do TCE SP enviou um e-mail sem resposta ou anexo.  

A AudTCE/SP reitera a solicitação feita na inicial  

 

DOS PEDIDOS 

 

1. REMESSA DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO E DAS RESPOSTAS À CORREGEDORIA DO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA APURAÇÃO DE POSSÍVEL 

INFRAÇÃO AO ARTIGO 241, III, DA LEI 10.261/68. 

 

Informamos que a AudTCE/SP remeterá ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo os requerimentos de informação e as respostas do TCE/SP a fim de que o parquet 
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apure as possíveis condutas ilícitas do servidor responsável pelo atendimento às 

requisições, conforme apontados nos itens anteriores.   

Outrossim, a AudTCE/SP solicita que Vossa Excelência encaminhe cópia deste 

recurso bem como das peças iniciais à Corregedoria do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo a fim de que seja instaurada sindicância para apuração, no âmbito administrativo, 

por possível inobservância do artigo 241, III, da Lei 10.261/68 por parte do servidor 

responsável pelas respostas.  

Confrontando os requerimentos (SIC’s 711, 712, 713, 716, 718) com o que foi 

respondido, é possível se chegar a uma de três conclusões: ou o responsável pela 

informação age dolosamente com intuito de não responder o que foi solicitado, o que 

configuraria má-fé; ou o servidor não possui capacidade de ler um simples enunciado e 

compreender perfeitamente seu conteúdo, o que não acreditamos que seja o caso, haja vista 

que é um servidor que ingressou no TCE SP no cargo atualmente denominado “auxiliar da 

fiscalização” e ascendeu até o cargo de Diretor Geral da Administração; ou, por fim, atuou 

nestes casos sem o zelo e a presteza necessária para as tarefas as quais foi incumbido, em 

infringência aos deveres do funcionário público, conforme reza o Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Estado de São Paulo.  

 Art. 241 – São deveres do funcionário:  

(...) 

III – desempenhar com zelo e presteza os trabalhos de que for incumbido.  

De qualquer forma, seja por dolo ou por desídia, vem demonstrando falta de 

empenho em tarefas para o qual foi designado, pois reiteradamente emite documentos 

oficiais imprecisos, incompletos ou omissos.  

 

2. FORNECIMENTO INTEGRAL DE TODAS AS INFORMAÇÕES REQUERIDAS NOS 

PEDIDOS 

 

Desde a sua criação, a Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo vem enfrentando obstáculos criados pela Administração 

do TCE SP.  

Nada que não fosse esperado.  

Em reunião convocada às pressas em 2018 - no dia da posse do Conselheiro 

Renato Martins Consta como presidente do Tribunal de Contas - pelo Secretário Diretor 

Geral, este foi claro ao dizer que poderia alavancar ou atrapalhar a associação, a depender 
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de certas condições, como, por exemplo, pedindo que a AudTCE/SP retirasse os pedidos 

de informação protocolados em 2018.  

Em troca, segundo ele, as portas do Tribunal de Contas seriam abertas, com uma 

reunião com a Presidência e o envio de um projeto de lei alterando a nomenclatura do 

cargo de Agente da Fiscalização para Auditor de Controle Externo, reivindicação da classe, 

uma das bandeiras da Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo – 

ANTC para uniformização nacional.  

Obviamente que esta Associação não transigiu por entender que as informações 

solicitadas, além de auxiliar em estudos de propostas para que aperfeiçoassem a atividade 

de fiscalização, não continham nenhum dado que merecesse tratamento sigiloso ou 

ultrassecreto.   

Por que então a insistência do Secretário Diretor Geral em defender a omissão 

desses dados? Por que o Diretor Geral da Administração insiste em responder 

evasivamente a qualquer questionamento sobre gastos com pessoal e atividades 

desenvolvidas?   

A criação da AudTCE/SP se deve a uma reação de servidores do TCE/SP 

insatisfeitos com a forma que são realizadas as fiscalizações, em um sistema arcaico, 

ineficiente e superficial, a ponto de, como noticiado pelo Fantástico, uma contadora da 

Prefeitura de Jales desviar milhões de reais por uma década, mesmo tendo, anualmente, a 

presença do Tribunal de Contas analisando as contas daquele município. Podemos citar 

outros casos, como os desvios nas obras do trecho norte do Rodoanel, descobertos graças 

a auditoria do Tribunal de Contas da União -TCU, que subsidiou a ação da Polícia 

Federal e do Ministério Público Federal; ou outra ação da Polícia Federal que apurou 

desvios de recursos em contratos de fornecimento de merenda em diversos municípios 

paulistas, graças a uma auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, isso tudo em 

território cuja atribuição de fiscalização é do Tribunal de Contas do Estado!  

Outra prova do quão atrasado é o sistema adotado pelo TCE SP, é a malfadada 

Resolução 02/2018, cujo intuito é arquivar – com um pleonasmo denominado 

“diferimento” – milhares de processos instruídos pela Fiscalização sem apreciação de 

mérito.  

Ora, alguma coisa está errada.  

E para apresentar propostas que melhorem a atuação do órgão obviamente são 

necessárias informações sobre alocação de recursos humanos, financeiros, atividades, entre 

outras. Todas elas passíveis de obtenção conforme a Lei de Acesso à Informação.   

Por isso, a AudTCE/SP vem solicitando essas informações desde 2018, as quais, 

repetimos, estranhamente são sonegadas. 
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Diante de todo o exposto, a AudTCE/SP solicita que Vossa Excelência acolha o 

presente recurso e determine a prestação das informações requeridas, em sua integralidade, 

pois temos certeza de que, seja por via administrativa, seja por via judicial, estes dados 

serão disponibilizados.   

  

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e profunda 

consideração.  

 

  

 

Nesses termos 

Pede Deferimento. 

                

 


