
TRTBUNAL DE coNTAs Do EsrADo DE sÃo pAULo
GABINETE DA PRESIDÊrucTa

São Paulo, 3 de abril de Z018

Ofício GP no 147612018
TC-o20823/026/L7
Ofício no OI/2017

Prezado Senhor

Em atenção à solicitação apresentada no

ofício no oL/2017, TC-o2oB23/026/L7, encaminho à Vossa senhoria
cópia da manifestação do GTp e do despacho que exarei no

Expediente em epígrafe.

Na oportunidade, cumprimento-o,
formulando votos de sucesso à sua gestão, extensivos a toda a

Diretoria e aos conselhos, bem como agradeço pela colaboração para

com a Administração desta Corte.

Apresento protestos de estima e
consideração.

RENATO MARTINS COSTA
Presidente

Ilustríssimo Senhor
ANDRE APARECIDO DE FARIA
Presidente da Associação dos Auditores de controle Externo do TCESp
SAO PAULO - SP
RKI

ENDEREÇO: Av. Ranget Pestana,315 - centro - sp - cEp 0101 7-906 - PABX (1i) 3292-3266
INTERNET: www.tce.so.oov.br

d
@
o
o

I

d
@r
@

¡

Nr
J
@

I

N

d

o
Ol.d

\o
o
o
0)

lr
oq
.4

0
o
Ð
0)

-
U
oõ
tr{
o
?
Pl
0
d
a
Ð

t
3
3

pr
Ðp

op
(J@p
0)
EOd@
fú0p0
-du
Orú.d

õ(d

oo¡dÊ
rú <O
Ék.do
OH
0ÊrúO

U
-d
Orú
Hfl

õoar
]J

ooÉaAaooOlr
"(JPl
o-dp
@0
t4 úJ



TC-020823/026t17

Fr goî

TRTBUNAL DE coNTAs Do EsrADo DE sÃo pnulo
Gabinete Técnico da Presidência

Expediente:
Referência:
lnteressados:
Assunto:

TC - 20823t026t17
Ofício no 0112017

André Aparecido de Faria e Anderson Pinheiro Martins
Encaminhamento de pauta
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Senhor Presidente,

Em atenção ao quanto exposto e requerido no expediente em
apreço, informo a Vossa Excelência o quanto segue.

O aludido expediente foi protocolado pelos interessados e vem

infomar a criação da 'Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunat de

Contas do Estado de Sâo Paulo - AUITCE/SP" e, ainda, encaminhar a sua pauta

sobre atividades de controle externo exercidas no âmbito do Tribunal de Contas do

Estado de São Paulo.

A criação de associaçöes civis é regulada nos artigos 53 a 61

do Código Civil e encontra-se amparada nos incisos XVll a XXI do artigo 5o da

Constituição da República, que garante às associaçöes - em linhas gerais -, a

liberdade de associação, sendo vedada a interferência estatal em seu

funcionamento.

Feitas essas consideraçöes iniciais, é oporluno contextualizar a

forma de atuação das associaçÕes, bem como identificar os eventuais limites que

balizam o seu adequado funcionamento.

Nesse tópico é importante destacar que associação civil näo se

confunde com entidade de classe, nem tampouco com Sindicato. Enquanto o

Sindicato atua em prol de toda a categoria profissinal, a associação rep

unicamente os seus associados

Avenida Rangel P:stana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PNUIO

Gabinete Técnico da presidência

Do presente expediente, protocolizado em 2bl0g l2O1Z, deflui
uma pauta de reivindicações que, cofiìo ao final expressamente consiqnam, os
peticionários esperam que "sejam atendidas na íntegra,'.

Essa pauta, todavia, apresenta questões que exorbitam os
limites de atuação das associações civis e encontram óbices de difícil superação,
como adiante se verá.

E preciso destacar, já neste momento, que, em razäo de suas
características legais e constitucionais, as associações civis representam tão
somente seus associados, não se podendo confundi-los como "classe" ou imaginar
que tenham o condão de representar a totalidade de um determinado grupo
específico. Consequentemente, näo têm legitimidade para sustentar a maioria das
demandas constantes da pauta apresentada.

Logo na introdução, foi dada ênfase a suposta existência de
uma percepçäo negativa em relação aos Tribunais de Contas, sendo que, na
avaliação do AI¡dTCE/SP, o "controle externo" não funciona adequadamente "sem
que haja sinergia" e "maior independência" entre os denominados pilares,
conselheiros, Procuradores de contas e os Agentes de Fiscalização.

os integrantes da associaçäo pretendem uma alteraçäo na
nomenclatura do cargo de Agente de Fiscalização, defendendo que os mesmos
sejam denominados "Auditores de Controle Externo". Todavia, tal pretensão não
encontra amparo legal, especialmente em razão de já ter havido alteração recentel
na denominaçäo de parte dos servidores que compõem o quadro de servidores
deste Tribunal de Contas, onde, in casu, os outrora denominados Agentes de
Fiscalização Financeira passaram a ser denominados "Agentes de Fiscalização" e
têm suas atribuiçöes descritas no Anexo ilr da rei complementar.

1 
Lei complementar ne i.272, de14 de setembro de 2015, que institui plano de ca

servidores do Tribunal de contas do Estado de são paulo e dá outras providências.
rgos, Carreiras e Vencimento aos

Avenida Rangel Pestan4 3 15 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov.br
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TRTBUNAL DE coNTAs Do EsrADo DE sÃo pnulo
Gabinete Técnico da Presidência

De outra banda, a Lei Complementar no 979, de 08 de

dezembro de 2005, criou, no Subquadro de Cargos Públicos da Secretaria do

Tribunal de Contas, somente 7 (sete) cargos de Auditor do Tribunal de Contas,

restringindo, portanto, a esse número de servidores a denominaçäo de "auditor", näo
se admitindo, sob pena de ferir a legislaçäo, sua extensão a outro grupo de

servidores que não àqueles nomeados nos termos do artigo 20 da aludida lei

complementar.

Diante disso, a autodenominaçäo de Auditor de Controle
Externo do TCE-SP rar eco fora do âm da Associação
dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Esfado de São Paulo.

Oportuno destacar, ainda, que a associação teria identificado
"falta de atratividade e motivação para os Agentes da Fiscalizaçâo" e, com o objetivo
da "valorizaçäo da carreira de Agente da Fiscalizaçäo", propõe como soluçäo criar
uma Gratificação de Fiscalização - GF, da ordem de 20% (vinte por cento) do valor
dos vencimentos do cargo de Agente da Fiscalização, exclusivamente aos Agentes
da Fiscalização.

Sobre tal suposição, é interessante mencionar que a aventada
"falta de atrativilade" não se refletiu no número de candidatos que disputaram as

133 vagas de Agente da Fiscalização do último concurso, que ultrapassou 85,000
interessados, o que denota, sem sombra de dúvidas, que a carreira é altamente
atrativa para o público externo.

Merece ser destacado, ainda, que a distinção na remuneraçäo

também viria ofender a Lei Complementar no 1.27212015 que, em seu subanexo lll,
Escala de Vencimentos, prevê igual remuneração aos ocupantes dos cargos de

Agente da Fiscalização, Agente da Fiscalizaçäo - Administração e Agente da

Fiscalização - Tl. Não há, assim, como amparar legalmente a criação da gratificaçäo
pretendida, especialmente porque, nos termos propostos, seria devida a todos,
indistintivamente, sem qualquer vinculação a
produtividade de seus eventuais gratificados.

desempenho, por exem

Avenida Rangel Pestana,3l5 - Centro - SP - CEP 01017-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Gabinete Técnico da presidência

Ao verificar a pauta que a associação pretende ter atendida
nota-se, tambán, a existência de outros itens que dependem de dotaçäo
orçamentária e näo apenas da vontade desta Corte de Contas, tais como "número
de viaturas insuficientes" ou mesmo "inadequação do dimensionamento de pessoal
no Órgão de Auditoria", o que também se afigura como argumento especulativo.

Como bem se observa, trata-se de um extenso arrazoado de
impressões trazidas na forma de "Anexo - Diagnóstico" em que diversos pontos são
apresentados na forma de planilha do tipo problema/solução, de abrangência ampla,
indo desde estipulaçäo de critérios para a "escolha dos cargos de chefia" (item 3.4)
que, segundo se afirma, teria como benefício a "melhoria do clima organizacional",
sendo que, ao mesmo tempo e contraditoriamente, o item 3.7 idenfica como
problema justa,mente a "ausência de pesquisa de clima organizacional",
recomendando nesse sentido, a "realização anual de pesquisa de clima
organizacional na área de auditoria"...

A pauta inclui, ainda, itens que implicariam sobreposição de
áreas desta Corte de Contas; para ilustrar a questão destaco o tópico em que a
associação pretende a criação de uma "Diretoria de Auditoria de Obras Públicas",
cuja composição seria apenas de Agentes da Fiscalização, desconsiderando, desta
forma, a existência e atuação da ATJ - Engenharia (fls. 25), bem como a admissão
de engenheiros no quadro da Fiscalização.

Há na pauta, também, quanto aos pleitos, razões que carecem
de maior substância, como aquela que defende a criaçäo da Gratificação de
Fiscalização - GF, justificativando-a com a afirmação de que os Agentes de
Fiscalização "que fazem trabalhos de fiscalização/auditoria 'in loco' devem ser
iustamente indenizados para que possa/n se apresentar perante os jurisdicionados
com vestimentas condizentes com a dignidade do Cargo e da instituição a qual
representam, o TCE-SP" (fls. 28).

Avenida Rangel Pestana,3l5 - centro - sP - cEP 01017-906 - PABX 3292-3266 - hnp://www.tce.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAUIO
Gabinete Técnico da presidência

Deflui nitidamente da pauta apresentada pela associaçäo, bemcomodeseuEstatuto,oobjetivodeaosAgentesde
Fiscalização, apaftando-os dos congêneres albergados sob a extensäo
"Administraçâo" e "Tr", incrusive, no que tange a vencimentos, haja vista o preito de
criaçäo de uma gratificação 

"rp".ífi", orr, 
"ou"l" 

orroo d" ,"r¡dor", e também,
como consta do seu Estatuto, a pretensão de criar um "Colégio de Auditores,, que se
incumbiria de criar uma lista tríplice de Agentes da Fiscalização para fins de
indicação para vagas de conselheiro que cabem à Assembleia Legislativa.

Entretanto, é preciso enfatizar que a organizaçäo regar que
estrutura o quadro de servidores do Tribunal de contas do Estado de são paulo não
permite a cisão pretendida no subquadro dos Agentes de Fiscalização tal como
aventado pela associaçäo.

A Lei complementar no 743, de 2T de dezembro de 1gg3, em
seu artigo 20, assim estipula:

"Artigo 20 - o Plano Geral de cargos, vencimenfos e satários organiza e
escalona as c/asse que o integram tendo em vista a comprexidade das
atribuiçöes, os graus diferenciados de responsabitidade e de experiência
profissional requeridos e demais condiçöes e requesitos específicos,
exigíveis para o exercício das respe ctivas atribuiçöes, compreendendo:
I - a identificação, agregação e alteração de nomenclatura de cargos e
fu nções-atividade de novas c/asses,.
ll - o esÍabelecimento de um sistema retribuitorio específico, reunindo as
c/asses em grupos remuneratorios de acordo com o nível de escolaridade e
o grau de complexidade das atribuþões dos cargo.s e das funções-atividadespor intemédío de 5 (cinco) esca/as de vencimentos, compostas de
referêncies ou de referências e graus, na forma indicada nos Anexos ll a tV;

O artigo 80 da mesma lei, por sua vez, assim dispöe:

"Artigo 80 - os vencimentos ou salários dos seryidores abrangidos
Plano Geral de Cargos, Vencimenfos e Sa/á rios ficam fixados de acordo
as Esca/as de Vencimentos a seguir mencionadas:

Avenida Rangel Pestan4 315 - Centro - SP - CEp 0t017-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov.br h
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TRTBUNAL DE coNTAs Do EsrADo DE sÃo pnulo
Gabinete Técnico da presidência

I - Escala de vencimenfos - Nívet Erementar, constituída de 10 (dez)
referências, correspondendo, a cada uma 6 lserg referências,
correspondendo, a cada uma, 6lsels) graus;
II - Escala de Vencimentos - Nível Intermediário, constituída de 10 (dez)
referências, correspondendo, a cada uma, 6 (selÐ graus;
lll - Escala de Vencimenfos - Nívet LJniversitário, constituída de S (três)
referêncías, correspondendo, a cada uma, 10 (dez) graus;
lV - Escala de Vencimenfos - Comissão, constituída de 26 (vinte e sers)
referênc,ias; e;
V - Escala de Vencimentos l, constituída de 3 (três) referências, aplicável
aos integrantes das c/asses executivas cujos cargos sejam de provimento
em comissão."

Ainda que despiciendo, convém reiterar a adstrição ao princípio
da legalidade, muito bem definido pelo mestre Hely Lopes Meirelles: ,Na
Administração Pública não há tiberdade nem vontade pessoa/. Enquanto na
administração particular é tícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração

". (sublinhei)

Deve, portanto, ser respeitada a vontade do legislador, nada
havendo de imediato que possa ser modificado sem a ulterior modificação
legislativa, seja para efeitos de alterações no quadro de servidores, seja por meio de
modificações que envorvam questões orçamentárias.

como bem se verifica, a matéria tratada no presente
expediente transcende a autonomia exclusiva deste Tribunal de Contas, de maneira
que, s'm'j., sorente é possível acolher a pauta trazida pela Associaçäo dos
Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de São paulo -AudTCE/SP como sugestão de eventuais melhorias e submetê-la aos
departamentos responsáveis pelo planejamento
receberá as consideraçöes que lhe são devidas,
subsequentes na legislação de regência,

estratégico da instituição, onde
sem embargo das modificações

Avenida Rangel Pestma, 315 - Centro - Sp - cEP 01017-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov.br
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Gabinete Técnico da presidência

Diante do exposto e das inclusas considerações, entendo que
a pauta trazida por meio do Ofício no 0112017 deva ser encaminhada aos setores
competentes para que seja incluída nos constantes estudos empreendidos para a
melhoria da atuação institucional desta cofte de contas.

Assim, elevo o presente expediente à consideração de vossa€iÞ Excelência

ldar

ril\

GTP, em 1 de 018

GE FRAGA LIMA
ASSESSOR P URADOR.CHEFE

Avenida Rangel Pestana, 315 - Centro - Sp - CEp 010r7-906 - PABX 3292-3266 - http://www.tce.sp.gov.br
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EXPEDIENTE:

REFERÊNCIAI

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da presidência

TC-20823 /026/L7.

oFÍcro No 1/2017,

@

Ær

INTERESSADOS: ANDRÉ APARECIDO D
MARTINS.

FARIA ANDERSON PINHEIRO

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO DE PAUTA.

Acolho a manifestação da chefia do Gabinete
Técnico da Presidência pela precisão na análise e pelos seus
próprios fundamentos.

Extraiam-se cópias de inteiro teor deste
expediente, encaminhando-se à SDG, DGA e ao Núcleo Gestordo comitê Estratégico deste Tribunal para análise e
considerações que as reivindicações apresentadas pela
associação, na pauta de fls.6/L3, possam merecer.

Após, com cópia da manifestação do GTp e
deste despacho, expeça-se ofício ao presidente da associação,
augurando votos de sucesso à sua gestão, extensivos a toda a
Diretoria e aos conserhos, bem como agradecendo pela
colaboração para com a Administração desta corte.

GP,22 de março de 2018.

RENAT s cosTA
ENTE

OSJ/zaa.
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