
 

NOTA PÚBLICA EM DEFESA DO AUDITOR DE CONTROLE 
EXTERNO 

 

 

A Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de 
Contas do Brasil - ANTC, a Associação dos Auditores de Controle Externo do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - AudTCM/GO, e a Associação dos 
Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – ASTCOM,  
vêm a público prestar solidariedade e desagravar o Auditor de Controle Externo e 
titular da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) do Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO), Vinícius Nascimento Santos, atingido em sua 
dignidade profissional por notícias veiculadas em blogs no intuito de desinformar a 
população em relação ao “Estudo sobre as despesas com assessoria contábil e 
jurídica dos municípios goianos e seu reflexo na despesa total de pessoal referente 
ao 3º quadrimestre de 2018”. 

O estudo teve como premissa a economicidade das despesas públicas 
municipais, portanto, indo ao encontro da austeridade fiscal tão demanda na 
atualidade, sendo utilizada a técnica de levantamento de dados, os quais são 
obrigatoriamente enviados pelos municípios ao banco de dados do TCMGO. Portanto, 
o estudo é robustamente fundamentado com dados consistentes prestados pelos 
próprios municípios. 

Dessa forma, se fez um comparativo entre o custo de contratação de 
escritórios privados de serviços jurídicos e contábeis e o custo da admissão de 
servidores públicos concursados para prestar os mesmos serviços. O resultado 
conclusivo foi no sentido que as contratações desses escritórios são 
consideravelmente mais caras, sendo, portanto, mais econômica a admissão de 
servidores públicos concursados. 

Como se vê, o trabalho apresentado pelo TCMGO aos municípios e à 
sociedade goiana não visou, ainda, a sanção de nenhum gestor, tendo neste momento 
como escopo evidenciar os dados para que a Administração Pública Municipal possa 
melhor direcionar a aplicação de seus recursos. Dessa forma, os valores 
economizados nessas contratações podem ser aplicados nos serviços públicos de 
saúde e educação.   

Ao demonstrar por meio de dados atuais o panorama de gastos de pessoal 
nos diversos municípios goianos, a intenção do Tribunal é a de auxiliar os gestores 
nos desafios da gestão financeira municipal por meio de informações comparativas e 
apresentação de boas práticas. 

O estudo foi realizado pelo corpo técnico de Auditores de Controle Externo e 
aprovado institucionalmente pelo Tribunal de Contas, seguido de divulgação por esta 
própria Corte. Desse modo, não há que se falar em trabalho individual e nem 
pessoalizado, considerando-se uma desinformação a notícia no sentido direcionar a 
titularidade do trabalho a um só Auditor de Controle Externo.  

 



É preciso esclarecer que as atividades dos Tribunais de Contas se 
desenvolvem com base no tripé de segregação de funções, em que cada qual possui 
sua independência técnica, sendo composto pelas seguintes carreiras: 

 

a) Auditores de Controle Externo - auditoria e procedimento 
fiscalizatório, sendo regidos pela Lei Estadual nº 10.460 e 
vinculados às normas de auditoria; 

b) Ministério Público de Contas - fiscaliza a regular aplicação 
da lei no âmbito das fiscalizações exercida pelo TCMGO, 
legitimidade ativa para apuração de irregularidades, 
competência para representar perante Tribunal, sendo regidos 
pela Lei Orgânica do Ministério Público; 

c) Conselheiros - julgamento dos processos e detentores do 
poder geral de cautelar, sendo regidos pela Lei Orgânica da 
Magistratura.      

 

A independência destas três funções é uma conquista da cidadania, garantia 
do Estado de Direito e essencial à proteção dos direitos fundamentais do cidadão e à 
efetivação dos direitos humanos.  Tal garantia institucional foi consagrada na 
Constituição de 1988 para assegurar decisões e fiscalizações imparciais na esfera de 
controle externo, isentas de pressões de grupos econômicos, políticos e sociais. 

Ressalte-se, ainda, que os Auditores de Controle Externo são profissionais 
aprovados em rigorosos concursos públicos de provas e títulos especificamente para 
o exercício das atribuições finalísticas de Controle Externo, de complexidade e 
responsabilidade de nível superior, requisito mínimo exigido para ingresso na carreira. 
Atuam pautados em atributos técnicos, éticos e morais, e deles são exigidos 
profissionalismo, independência e imparcialidade, princípios positivados, inclusive, 
nas Normas Internacionais de Auditoria. 

A remuneração desses profissionais que exercem atividade exclusiva de 
Estado é fixada segundo os limites e condições estabelecidos pelos artigos 37, inciso 
XI e 39, § 1º da Constituição da República, que destacam a complexidade e a 
responsabilidade, os requisitos de investidura e demais peculiaridades do cargo como 
componentes essenciais do sistema remuneratório.  

Nesse contexto, não há que falar em tomada do TCMGO pelos Auditores de 
Controle Externo, mas sim no exercício regular de suas funções, como carreira típica 
de estado, e nos limites da competência estabelecida constitucionalmente aos 
Tribunais de Contas.    

Assim, repudiamos a veiculação de afirmações desprovidas de um mínimo 
conhecimento acerca do regular funcionamento dos Tribunais de Contas, bem como 
a tentativa de desacreditar pessoalmente o profissional que gerenciou os trabalhos. 
Restou claro que o ataque pessoal tem o intuito de desqualificar o relevante trabalho 
desenvolvido, o qual atende ao interesse público, mas indubitavelmente contraria 
interesses privados de escritórios de prestação de serviços jurídicos e contábeis.          

Nesses termos, a ANTC, AudTCM/GO e a ASTCOM vem defender a 
dignidade, as atribuições e a independência funcional dos Auditores de Controle 
Externo, bem como o regular exercício das atividades de controle externo de 
competência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, além de 
prestar esclarecimentos acerca do estudo divulgado. 



A ANTC e a AudTCM informam que se constituem em entidades 
nacionalmente organizadas e articuladas, estando em constante vigilância quanto às 
investidas dos mais diversos interesses contra à atividade de controle externo, tendo 
plena ciência de que quanto maior a eficácia da rede de controle, maiores incômodos 
serão gerados.   

 
Goiânia, 6 de agosto de 2019. 
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