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Ofício AudTCE/SP nº 69/2018 

 

 

 

 

São Paulo, 20 de julho de 2018 

 

 

 

 

 

 

À Senhora CRISTIANE WAITHMANN ANTONIO TRINDADE 

Presidente do Sindicato dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo - SindContas 

 

 

 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

A AudTCE/SP – Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo - TCE/SP vem respeitosamente à presença de 

Vossa Senhoria solicitar a sua especial atenção quanto à Proposta de Emenda 

Constitucional nº 04/20181, publicada no Diário Oficial do Estado em 07/06/2018 e 

que contou, para sua propositura, com as assinaturas de 33 deputados estaduais, 

de vários partidos, entre eles PSDB, PP, PTB, PT, PSOL, ou seja, tanto dos considerados 

de apoio quanto aqueles considerados de oposição ao Governo Estadual, o que 

citamos aqui apenas por preciosismo, haja vista que a atuação dos Tribunais de 

                                                           

1 https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1000214907  
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Contas deva ser técnica, não importando o matiz partidário do titular do Poder 

Executivo.   

Além disso, por expressa vedação estatutária, esta Associação não se 

imiscui em atividade eleitorais e político-partidárias (art. 9º, VIII, § 1º), que não se 

confundem com diálogos com parlamentares em busca de apoio para demandas 

da carreira junto ao Poder Legislativo.  

A PEC n.º 04/2018 altera artigos da Constituição Estadual de São Paulo 

para, entre outras inovações, definir a atuação, os deveres, as responsabilidades, 

como também resguardar os direitos inerentes aos hoje denominados Agentes da 

Fiscalização do TCE/SP, significando relevante avanço em relação às normas 

atualmente em vigor no tratamento das garantias processuais daqueles que estão 

submetidos à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado.  

Destacamos que a proposta é fruto de ampla discussão entre os 

Auditores de Controle Externo, especialmente no âmbito da Associação Nacional 

dos Auditores de Controle Externo do Brasil – ANTC, bem como recebe apoio de 

outras entidades representativas da categoria, além de antecipar - demonstrando 

o pioneirismo do Estado de São Paulo – algumas das alterações que a Proposta de 

Emenda Constitucional 40/2016, apresentada pelo Senador Ricardo Ferraço 

(PSDB/ES), batizada como “PEC do Padrão Mínimo para os Tribunais de Contas”2, 

em tramitação no Senado Federal, propõe para todos os Tribunais de Contas do 

país.  

A AudTCE/SP, buscando ampliar ainda mais a rede de apoio a esta 

importantíssima alteração do texto constitucional paulista e ciente de que existem, 

no quadro do SindContas, Agentes da Fiscalização que almejam o 

restabelecimento da nomenclatura do cargo para Auditor de Controle Externo, 

                                                           

2 https://www.conjur.com.br/2016-jul-26/contas-vista-pec-padrao-minimo-aperfeicoar-tribunais-contas  
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tanto que tal alteração constou da pauta que consta no site do SindContas, solicita 

o apoio formal dessa entidade para a aprovação da PEC nº 04/18.    

Por fim, esclarecemos que a PEC nº 04/18 tem como objetivo o 

aperfeiçoamento da instituição Tribunal de Contas em sua atividade-fim (auditoria 

e análise das contas públicas e a utilização do erário), não tratando das atividades-

meio tampouco de remunerações de servidores, razão pela qual não há de se falar 

em prejuízo financeiro para outras carreiras representadas por esse Sindicato como 

óbice ao apoio à PEC nº 04/18.  

Desde já nos colocamos à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos que fizerem necessários e externamos nosso respeito a essa 

entidade. 

 

 

Cordialmente,  

 

                                                      ANDRÉ APARECIDO DE FARIA 

                                                           Presidente da AudTCE/SP 
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