
Expedientes:

lnteressado:

Assuntos:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE TÉCNICO DA PRES¡DÊNCIA

TCs - 4088.4092.4093.4094.4095.40 97 10261 19

(#s rc00000007 1 8.7 1 1 .7 1 2.7 1 3.7 1 4.7 1 6)

Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de
Gontas do Estado de São Paulo - AUDTCE/SP.

Pedidos de informação: (#SlC 718) Se há seruidores do TCESP
afastados para exercício de mandato sindical ou associativo
e, em caso afirmativo, indicação de nome, cargo, início de
afastamento, bem como a data de publicação do ato que
formalizou o afastamento e as normas legais que regem a

matéria; (#SIC 711) Auxílio Natalin o - valor pago em 2015, sua
fundamentação legal e também a justificativa e a resolução
gue cessou o pagamenfo e se haverá pagamento em 2019,

bem como o seu valor e/n caso de pagamento; (#SlC 712)
Relação contendo nome, matrícula, Iotação e data de
nomeação ou designação dos Agenúes da Fiscalização e
Agentes da Fiscalização Administração do SQC-,
(comissionados); (#SlC 7131 Acerca de processos
disciplinares instaurados pela Corregedoria, SDG e DGA nos
exercícios de 2016-2019 e suas conclusões, e, também, a
instauração de procedimenfos disciplinares relativos à

denitncia de assédios moral e sexual, bem como a realização
de campanhas de esclarecimento soþre as condutas de
assédio e sua responsabilização, e, ainda, informações acerca
dos canais colocados à disposição dos seruidores para
den(tncias de assédio moral ou sexual e a existência de seúor
para atendimento psicologico e a quantidade de profissionais
disponíveis e guais cargos vêm ocupar,'(SlC# 714) Relação
com base em 31/0312019 dos serv'dores à disposição desfa
Corte, orgão de origem, cargo, modalidade de cessão e
totação no TCESP, ê, também, a Relaçäo de seruidores do
ÏCESP cedidos a outros órgãos, órgãos de destino, cargo,
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃ,O PAULO

modalidade de cessão e fundamentos legais; (SlC# 7161

Relação dos processos com julgamento diferidos até a

presente data (10/05/2019), nos termos da Resolução no

02/2018.

Excelentíssimo Senhor Chefe de Gabinete da Presidência
MARCELO PEREIRA,

Em atenção ao quanto determinado por Vossa

Senhoria no r. despacho de fls., informo o seguinte:

Como bem destacado pela responsável pelo Serviço

de lnformação ao Cidadão - SIC à fls. 26(27)129(30) do presente expediente, 'b

RECURSO impetrado para complementação das informações prestadas pelo Sr.

Diretor Geral de Administração é tempestivo nos termos do artigo 15 da Lei no

12.527/2011 c.c. artigo 60 da Resolução no 004/2012.".

Com efeito, à fls. 19 o responsável pela Associação-

requerente assevera em suas razöes recursais que as respostas oferecidas são

incompletas e, nesse sentido, as assevera como contrariando o art. 70, incisos ll,

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

rncrsos I e lll, da Lei 12.527/11.

"Art. 32. Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do

agente público ou militar:

I - recusaÊse a fornecer informação requerida nos termos desta Lei,

retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la

intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;

()

lll - agir como dolo ou ma-fé na análise das solicitaçöes de acesso à
informação".
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Nada obstante a carência de maior amparo legal,

atendendo ao pedido de complementação formulado nas razões recursais, os

expedientes de Acesso à lnformaÇão retornaram ao Departamento Geral de

Administração que, todavia, em sua manifestação de fls. 30(31)131(32) ratificou o
teor das informações prestadas anteriormente à fls. 11(12), onde, caso a caso,

foram prestadas as informações que não estão disponibilizadas em

www. imprensaoficial.com. br, vejamos:

- (SlC# 0000000718) - Existem servidores afastados para exercício de

mandato sindical ou associativo, e, por meio de busca adequada no Diário

Oficial do Estado de São Paulo, encontram-se disponíveis e contidas no

respectivo Ato de afastamenfo (fls. 11);

- (SlC#0000000711) - Foi informado que o valor do Auxílio Natalino em

2015 foi de R$ 430,00 e que sua concessão depende exclusivamente de

dotação orçamentária (fls. 12);

- (SlC#000000071 2) - O quadro publicado em cumprimento ao artigo 1 15

da Constituição Estadual indica os cargos ainda existentes e que, na

vacância, passam para o quadro permanente (fls. 11);

- (SlC#0000000713) - Foi asseverado que toda e qualquer instauração de

procedimento disciplinar é objeto de publicação da competente Portaria e
publicada no Diário Oficial do Estado, bem como sua correspondente

decisão (fls. 12);

- (SlC#0000000714) - Os servidores cedidos constam no Portal da

Transparência do TCESP (fls. 11);

- (SlC#0000000716) - A relação dos processos diferidos, nos termos da

Resolução no 0212018, constou da Ordem do Dia e, posteriormente, da

correspondente Ata de Julgamenfos, publicadas, por sua vez, no Diário

Oficial do Estado.

Como bem se verifica das informações reproduzidas

acima, o quanto solicitado foi fornecido à Associação-requisitante, sem perder de

vista que as informações de conhecimento público evidentemente não foram

novamente produzidas. A^"
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Como exemplo da situação mencionada acima,

tomemos as informações solicitadas por meio do expediente SIC#0000000718,

que trata de servidor afastado para exercício de mandato sindical ou associativo,

na qual são solicitadas "as normas /egais que regem a matéria", matéria de ordem
pública que, por essa razão, não estão amparadas naquelas passíveis de serem

exigidas dentro do escopo de que trata a Lei no12.527111.

Feitas tais considerações, é importante destacar no

presente Recurso, que a nova manifestação do Sr. Diretor Técnico de

Departamento do Departamento Geral de Administração à fls., oportunidade em

que traz suas considerações e justificativas pelas quais entende que as resposfas

foram obietivamente informadas, pontualmente item a item, bem destaca que g
parte deseia transferir a esta Gorte o ônus de produzir relacão/informacão
em formato de seu interesse, consolidando dados já disponíveis no Diário Oficial

do Estado de São Paulo

Com efeito, imperioso destacar que tal desejo não

encontra guarida na legislação de regência, Lei no 12.52712011 - Lei de Acesso à

lnformação, nem tampouco em qualquer outro dispositivo legal, pelas razões já

expostas no presente expediente que demonstram claramente os limites em que

se dá o atendimento aos ditames previstos na aludida legislação.

Neste sentido cabe destacar ainda que é

precisamente esse o pacífico entendimento no E. Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo, guê, em casos parelhos, assim tem decidido:

A?ELAçAO - CONST|TUCIONAL E ADMINISTRAT|VO - ACESSO À
INFORMAçAO - Demanda preordenada ao acesso permanente a todas
as nofas fiscars eletrônicas emitidas contra os CNPJs da Secretaria
Estadual de Saúde e de suas unidades gestoras, no período passível de
entrega, preferencialmente de 2015 a 2017, contemplando as compras
p(tblicas realizadas também pelo Fundo Estadual de Saúde (FUNDES) e
pelas atuais e eventuais futuras fundações, autarquias, coordenadorias,
Departamentos Regionais de Sa(tde e Orgãos Vinculados à Secretaria
Estadual de Saude de Sâo Paulo - Preliminar de nulidade da sentença,
por falta de fundamentação, afastada - Norma do artigo 489, S 10, do

NCPC, invocada pelo apelante, que não impõe ao iulgador o
ENDEREÇO: Av. Rangel- Pestana, 315 - Centro - SP - CEP 01017-906
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enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo que não sâo
capazes de infirmar a conclusão por ele adotada - Enunciados nos 12 e 13

da Escola Nacional de Formação e Apeffeiçoamento de Magistrados
(ENFAM) - Mérito - Secretaria da Sa(tde que não negou propriamente o
acesso às informações buscadas, apenas orientou aquele a procurar as
Unidades Gesforas Executoras (UGEs), uma vez que não possui registro
centralizado, tendo fornecido a lista desta, conduta administrativa que tem
amparo na supracitada norma do artigo 11 da Lei de Acesso à Informação

- O atendimento do pleito do autor. na forma intentada. importaria
destacar seruidores exclusivamente para tal mister, com dispêndio de
tempo e de esforços, postulação que transborda dos limites da Lei de
Acesso à lnformação - Sentença de improcedência mantida - Honorários
advocatícios majorados, na forma do dþosto no artigo 85, S 11 , do NCPC

- Recurso desprovido.

(sublinhei)

(TJSP - 1a Câm.Dir.Púb. - Apelação no 1032816-63.2017.8.26.0053 -
Reg. no 2018.0000740591 - Des.Rel. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA j.
2410sr2018)

Como já ressaltado em manifestações anteriores,

repise-se uma vez mais, a Associação-requerente vem formular pedidos

desarrazoados, desproporcionais, tais como para informar legislação facilmente
pesquisável, conduta de todo reprovável e que foge do escopo pretendido pelo

legislador quando da edição da Lei de Acesso à lnformação - Lei no 12.527 , de 1B

de dezembro de 2011.

Diante do exposto, este Gabinete Técnico da

Presidência vem endossar as razões pelo não atendimento "in totum" ao quanto

solicitado por meio dos Chamados #51C0000000718, 71 1 , 712, 713, 714 e 716 na

forma postulada pela Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal

de Contas do Estado de São Paulo - AUDTCE/SP, nos termos das manifestações

anteriores do Departamento Geral de Administração, destacando que a sua

indisponibilidade encontra amparo na pacífica Jurisprudência do E. Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo
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Nesta conformidade, opinamos pelo não provimento

aos recursos apresentados nos expedientes Chamados #S/C0000000718, 711,

712, 713, 714 e 716, submetendo o presente à elevada consideração de Vossa

Senhoria.

É o nosso parecer

GTP, 18 de junho de 2019.

MAU cto A. NIERI RIBEIRO

Assessor Procu rador-Ghefe

1.78
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DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAçÃO

EXPEDITNTE: #srcoooooooTl 1 (Tc-4o92 I 0.26 I tgl

INTERESSADO: Associação dos Auditores de Controle Externo do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo -
AUDTCE/SP

ASSUNTO: RECURSO - Pedido de lnformações - Auxílio
Natalino - valor pago em 2015, fundamentação
legal, Justlflcatlva e resolução da cessação, prevlsão
de pagamento em 2Ol9 e respectivo valor

INGRESSO DO RECURSO: t3l06l20l9* conf. decisáo cP exarada no TC-
33OO2 I 026 / L6 (*12 / 06 / 2OI9 2t:321

TERMO FINAL PARA RESPOSTA: 18/O612019

Exmo. Sr. Chefe de Gabinete da Presldência,

Sub censura superior e em melhor grau de juizo, entendo

que as respostas foram objetivamente informadas, pontualmente item a item.

Cumpre preliminarmente considerar que a transparência

passiva garante o controle social àqueles dados e atos de interesse público náo

publicizadosl pela Administraçäo quando esta deve e pode fazê-lo, competindo

de fato aos Poderes instituÍdos, conforme o caso, fiscalizar o cumprimento da

legalidade imposta.

Neste sentido, a legislação vigente à época própria

encontra-se publicamente pesquisável e acessível em https://www.al.sp.qov.brl

e http://www.arquivoestado.sp.gov.brlsite/, sem pre|uizo de outras correlatas

na matéria (https: / /www2.camara.leg.br/atividade-leeislativa/legislacao).

Isto posto, há que se sopesar a eventual ircazoa

atendimento de 1O (dez) pedidos de acesso, incluso este, cada um envol

I Seja em site próprio na internet (https://www.tce.sp.qov.brl) ou ainda no Diario Oficial

Endereço: Av. Rangel Pestana, 315, l-5" andar - Centro - SP - CEP 01017
PAPX:. 3292-3266 - INTERNET: www.tce.sp.gov.br
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DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAçÃO

diversas pesquisas, totalizando um volume expressivo de dados a serem

compilados para atendimento de mero interesse privado, que transfere seu

gravame indevidamente a este Departamento.

Ademais, em se tratando de questionamento quanto às

despesas efetuadas à época, a via escolhida é evidentemente inadequada.

Em verdade, o caso concreto configura-se de fato em mais

uma tentativa da Associação, dentre tantas outras reiteradas e sistemáticas, em

obstacular a Administração com demandas desarrazoadas e desproporcionais.

É de se lembrar que número razoâveI de solicitações

formuladas no exercício passado por essa Associaçã.o foi respondido, cuidando

a entidade de levá"-las ao Ministério Público do Estado.

Nada mais havendo a , pela ordem, submeto

à vossa deliberação.

Sáo de 2OI9

MALEK

Endereço: Av. Rangel Pestana, 31-5, l-5o andar - Centro - SP - CtrP 01017-906
PABX: 3292-3266 - INTERNET: www,tce,sp.gov,br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXPEDIENTE: #srco00000071 I (Tc-4092t026r 191

INTERESSADO: Associação dos Auditores de Gontrole Externo do
Tribunal de Gontas do Estado de São Paulo -
AUDTCE/SP

ASSUNTO: RECURSO - Pedido de informações - Auxílio
Natalino - valor pago em 2015, fundamentação
legal, justificativa e resolução da cessação,
previsão de pagamento em 2019 e respectivo valor

INGRESSO DO RECURSO 1310612019. conf. decisão GP exarada no TC-330021026116
(*1210612019 21:47)

TERMO FINAL PARA RESPOSTA: 18/06/2019

Sr. Ouvidor,

No presente, o Of. AudTCE/SP no 17120191 protocolado pela

Associaçäo dos Auditores de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de

São Paulo AUDTCE/SP, CNPJ no 28.062.655/0001-03, através de seu

representante legal André Aparecido de Faria, CPF no 147.928.548-06.

O ofício detém quatro naturezas distintas

- Recurso (contra as decrsões de indeferimento dos#51C0000000709, #9C0000000710 e

#src0000000715);

- Reconsideraçäo de despacho (para complementação das informaçöes presfadas nos

#stc0000000711, #stc0000000712, #s/c0000000713, #s1c0000000714,

#stc0000000716)i

- Reclamaçäo (requerendo justificativa para a falta de indexação do despacho proferido no

#51C0000000717)i e

ENDEREçO: Av, Rangel Pestana, 315
Centro - SP - CEP: 01017-906
INTERNET: www.tce. sp. sov.br
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- Pedido de lnstauraçäo de Sindicância (peto Conselheiro Corregedor para apuração de

possíuers infrações em tese).

Neste expediente, manifesto-me exclusivamente no que

concerne ao #S1C000000071 1 (TC-4092t026t19).

O RECURSO2 impetrado parc complementaçäo das

informaçöes prestadas pelo Sr. Diretor Geral de Administraçäo3 é tempestivo nos

termos do artigo 15 da Lei no 12.527120114 c.c. artigo 60 da Resolução no

004t20125.

Os dados solicitados foram

"t...1 1) Valor do auxílio natalino pago em 2015; 2) Fundamentação legal do

auxílio natalino pago até 2015 e indicação da norma e de sua data de publicação

no Diário Oficial ou outro meio; 3) lnformar a justificativa e a resolução que

cessou os pagamentos do auxllio natalino; 4) lnformar se hâ previsão de

pagamento de auxflio natalino neste exercício (2019); 5) Em caso positivo do

item anterior, informar o valor.[...]".

DGA, em resposta, informou

'(...) 1 - O valor do auxílio natalino pago em 2015 correspondia a R$ 430,00 por

servidor ativo. 2 - A concessâo depende exclusivamente de dotaçäo

orçamentária. 3 - Dificuldades orçamentárias. 4 - Se houver disponibilidade

orçamentária. 5 - Dependente do montante disponível (...)".

' Fls. 18 a 19.

'Fl. 12.
o Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informaçöes ou às razöes da negativa do acesso, poderá o
interessado interpor recurso contra a decisäo no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.
Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão

impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.
'Artigo 60 - Do indeferimento de acesso a informações ou às razões de sua negativa, observado o prazo de 10
(dez) dias a contar de sua ciência, caberá recurso ao Presidente do Tribunal de Contas, que decidirá em 5 (cinco)

ENDEREÇO: Av. Rangel Pestana, 315
Centro - SP - CEP: 01017-906
INTERNET: www.tce.sp.sov.br
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em sua irresignação, a recorrente:

- reitera o pedido inicial "(...) e aguarda informações (...)";

- alega "(...) Ausência de resposfa objetiva ao item 2 do Ofício 09/2019 (...) resposta

incompleta e imprecisa, contrariando o art. To,lnclsos It, tv, v, vf e, em tese, incorrendo em

uma das condutas ilícitas descrlfas no art. 32, incisos t e ttt, da Lei 12.527/117"

De parte deste serviço, nada mais havendo a relatar,

destacando todavia a data de 181O612019, s.m.j., como termo final para resposta ao

presente, submeto o presente à vossa criteriosa censura e elevada deliberação.

São Paulo, em 13 de 2019

U SOUSA
ao Gidadão - SIG

u Art. 7o O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
(...)
ll - informaçäo contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgåos ou entidades,
recolhidos ou näo a arquivos priblicos;
(...)
lV - informaçäo primária, fntegra, autêntica e atualizada;
V - informaçäo sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua polltica,
organizaçäo e serviços;
Vl - informaçäo pertinente à administraçäo do patrimônio público, utilização de recursos ptiblicos, licitaçáo,
contratos administrativos;

' Arl.92. Constituem condutas illcitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:
| - recusar-se a fornecer informaçäo requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento
ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa;
(...)
lll - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitaçöes de acesso à informação;

ENDEREçO: Av. Rangel Pestana, 315
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ao DGA,

Com meus cumprimentos, encaminho-lhe o presente

Recurso impetrado com fulcro na Lei de Acesso à lnformação, cuja instrução

preliminar ratifico, para eventual complementação.

Após, ao Gabinete da Presidência para a decisäo superior.

Ouvidoria, em 13 ho de 2019

Pedro
Ouvidor
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