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Referência: Pedido de fixação do teto dos servidores do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo com base no subsídio percebido pelo Conselheiro da Instituição. 

 

 

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo – SINDILEX, entidade representativa dos servidores, conforme 

estatuto que segue anexado vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, por 

sua presidente, propor na forma da recente jurisprudência conferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, a fixação do limite remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo com base no subsídio percebido pelo Conselheiro da 

Instituição, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidos: 

 

1 – SÍNTESE DOS FATOS E DA REQUISIÇÃO 

 

1.1- Preliminarmente, cumpre esclarecer que a entidade solicitante representa os 

interesses dos servidores que compõem o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 

conforme estatuto anexado, de modo que a entidade possui legitimidade para atuar em 

nome dos servidores do órgão. 
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1.2.- É fato que desde o ano de 2012, o limite remuneratório dos servidores do 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo está limitado ao subsídio 

estabelecido para o Prefeito do Município de São Paulo, conforme Ato da 

Presidência de 28 de março de 2012. 

 

1.3 – Por sua vez, o vencimento do Conselheiro do Tribunal de Contas do Município 

de São Paulo, está limitado ao subsídio dos Conselheiros do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, conforme previsão contida no art. 151 da Constituição Estadual e 

art. 72, da Lei Municipal 9.167/19801. 

 

1.4 - Em consonância com o recente julgamento da ADI 3977/TCE-BA, os Atos 

Normativos expedidos por Tribunal de Contas que limitam os vencimentos de seus 

servidores ao subsídio dos Conselheiros, não implicam em ofensa à Constituição da 

República. 

 

1.5.- Dessa forma, busca a entidade solicitante, por meio do presente requerimento, que 

seja expedido Ato Normativo competente para a fixação do limite remuneratório dos 

servidores que integram o Tribunal de Contas do Município de São Paulo, adotando-se 

um limite remuneratório único no âmbito do Tribunal de Contas, qual seja, o subsídio do 

Conselheiro, cargo de maior hierarquia da instituição. 

 

2 - DO TETO ATUAL DOS SERVIDORES DO TCMSP 

 

2.1- No ano de 2012, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo estabeleceu, por 

meio de Ato da Presidência de 28 de março de 2012, publicado no Diário Oficial da 

Cidade de 29 de março de 2012, o limite remuneratório de seus servidores ativos e 

                                                           
1
  Lei nº 9.167/1980- - Art. 72 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo terão as 

mesmas garantias, prerrogativas, impedimento, vencimento e vantagens dos Conselheiros do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo quando o 
tiverem exercido efetivamente por mais de 5 (cinco) anos. 



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ORGANIZADOR DA 

 

 

 

Sede: Rua Japurá, 43 - sobreloja - Bela Vista - CEP 01319-030 - São Paulo - SP 

Telefones: (11) 3104-1023 / 3105-0063 - www.sindilex.org.br 

inativos, em atendimento à Emenda Constitucional nº 41/03 e em consonância com a Lei 

Municipal nº 15.401/20113, in verbis: 

 

 

ATO DO PRESIDENTE DO DIA 28 DE MARÇO DE 2012 

EDSON SIMÕES, Presidente do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA que, tendo em vista 

a impossibilidade de se obter uma interpretação consensual do 

Colegiado a respeito do teto remuneratório dos nossos servidores 

ativos e inativos, em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional 

41/03, e o compromisso assumido na última Sessão Plenária, ocorrida em 

21 de março corrente, se faz necessário dar continuidade ao que já está 

sendo praticado, no sentido de estabelecer o valor do subsídio do 

Prefeito, fixado pela Lei Municipal nº 15.401/11 no montante de R$ 

24.117,62 (vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e sessenta e 

dois centavos), como teto remuneratório, considerados isoladamente os 

acúmulos de proventos com vencimentos, o terço constitucional de férias, 

o décimo terceiro salário, o abono de permanência e as horas extras 

trabalhadas, consoante discutido e aprovado na 2.607ª Sessão Plenária. 

(g.n.) 

 

2.2- Conforme se observa a limitação do teto remuneratório dos servidores do Tribunal ao 

subsídio do Prefeito, não foi consensual no Colegiado, já que os Tribunais de Contas 

ostentam uma posição diferenciada na Constituição Federal em termos de autonomia e 

independência da instituição. 

 

2.3 - Tanto é assim que, no ano de 2015, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

determinou a constituição de um grupo de estudo para reexaminar a questão, diante de 

provocações no sentido de que a autonomia dos Tribunais de Contas – a quem a 

Constituição da República reserva todo um plexo de prerrogativas fundamentais e 

indeclináveis – estaria sendo ferida com a imposição de um limite indevido 

proveniente de outro Poder (subsídio do Prefeito). 
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2.4 - Como é de conhecimento, o grupo de estudo, considerando a autonomia 

sedimentada aos Tribunais de Contas no cenário jurídico nacional, concluiu que a 

interpretação sistêmica da Constituição da República deve conduzir à aplicação de um 

limite remuneratório para os servidores do órgão em função de um outro 

paradigma, qual seja, o do subsídio dos Membros dos próprios Tribunais – ao qual, 

naturalmente, incidem também as regras pertinentes de limitação constitucional. 

 

2.5- Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo reconheceu que 

o teto remuneratório a ser aplicado aos servidores ativos e inativos seria o subsídio 

dos Conselheiros, entretanto, considerou na oportunidade que a mudança deveria 

ocorrer mediante alteração da lei, de modo que foi encaminhado à Câmara Municipal de 

São Paulo um projeto de lei, na seguinte conformidade: 

 

Projeto de Lei nº 278 /2015 

Confere nova redação ao artigo 70 "caput" e ao parágrafo único da Lei 

Municipal no 9.167, de 03 de dezembro de 1980. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta: 

“Art. 1º O artigo 70 "caput" e seu parágrafo único da Lei Municipal nº 9.167, 

de 03 de dezembro de 1980, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 70 O limite remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo é o subsidio dos Conselheiros. 

Parágrafo único - Caberá ao Plenário estabelecer as regras necessárias à 

aplicação do disposto neste artigo." (N.R.) 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. (g.n.) 

 

2.6 - Referido projeto de lei fora aprovado em primeira discussão - Sessão 

EXTRAORDINARIA 321, Legislatura 16 em 23/03/2016. A aprovação em segunda 

discussão ocorreu na Sessão EXTRAORDINARIA 135, Legislatura 17 em 26/06/2018, na 

forma de substitutivo, agora, dispondo sobre a regulamentação da Assistência à 
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Saúde de que trata o inciso II, do parágrafo 1º do artigo 175 da Lei 8.989/79, instituindo o 

Auxílio Alimentação no âmbito do Tribunal de Contas do Município de São Paulo que, 

após sancionado, foi promulgado como Lei nº 16.973, de 26 de julho de 2018. 

 

2.7 - Como se observa, o projeto 278/2015, que objetivava estabelecer o limite 

remuneratório para os servidores do TCMSP teve seu objeto totalmente alterado, não 

alcançando o objetivo para o qual foi elaborado, talvez ocasionado por dificuldades de 

convencimento junto aos parlamentares municipais. 

 

2.8 – Porém, não há como ignorar a total concordância do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo quanto ao estabelecimento do limite remuneratório de seus 

servidores como sendo o subsídio dos Conselheiros, cujo entrave para regularização 

decorre da dificuldade para aprovação da lei. 

 

3-. SUBSÍDIO DOS CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PAULO 

 

3.1-. O subsídio dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Munícipio foi fixado pela Lei 

Municipal nª 9.167/1980, mediante artigo 72, na redação dada pelo artigo 3º da Lei 

municipal nº 11.548/1994:  

 

Art. 72 - Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimento, vencimento 

e vantagens dos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo e somente poderão aposentar-se com as vantagens do cargo 

quando o tiverem exercido efetivamente por mais de 5 (cinco) anos.  

Redação dada pelo artigo 3º da Lei nº11.548, de 21/06/94 

 

3.2-. No Regimento Interno do TCM/SP, aprovado pela Resolução nº 03/2002 e 

atualizações, o seu artigo 10, reproduz a fixação do subsídio dos conselheiros constante 

no artigo 72 da Lei Municipal nº 9.167/1980: 
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Art. 10 - Os Conselheiros terão as mesmas garantias, prerrogativas, 

impedimentos, vencimentos e vantagens dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo e somente poderão aposentar-se com as 

vantagens do cargo quando o tiverem exercido, efetivamente, por mais de 

05 (cinco) anos. 

 

3.3 – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal promoveu o julgamento das ADIs nºs 

346 e 4776, em face do art. 151, da Constituição Estadual, conforme Acórdão, publicado 

em 02.10.2020, nos seguintes termos: 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigo 151, caput e parágrafo 

único, da Constituição do Estado de São Paulo. 3. Disposição referente ao 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 4. Razoabilidade da 

fixação em 5 Conselheiros para Tribunal de Contas de Município, nos 

termos da Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. Inexistência de 

ofensa ao princípio da simetria, que não exige identidade com a 

Constituição Federal. 5. Art. 151 da Constituição do Estado de São 

Paulo não incorre em vício de inconstitucionalidade, desde que 

interpretado de forma a respeitar a competência do Município de São 

Paulo para a fixação dos subsídios dos Conselheiros do Tribunal de 

Contas municipal, sendo inconstitucional qualquer interpretação que leve à 

vinculação dos vencimentos dos Conselheiros do TCM/SP aos dos 

Conselheiros do TCE/SP ou aos dos Desembargadores do TJ/SP. 6. Ação 

direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 

 

3.4 - O que se pode depreender do julgamento é que o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a existência constitucional do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

do modo como foi constituído, restando mantida a regra constitucional que prevê 

aplicação aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo das normas 

pertinentes aos Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, estando o presente 

requerimento em conformidade ao entendimento do STF. 
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4 - DA AUTONOMIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Da Previsão Constitucional 

 

4.1 - A Constituição Federal estabelece que a fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta 

e indireta2, será realizada com o auxílio do Tribunal de Contas da União3. Prevê o Tribunal 

de Contas, em seu artigo 71, como órgão auxiliar do Congresso Nacional nas ações de 

fiscalização. 

 

4.2 - Devido ao princípio da simetria e a função fiscalizadora essencial, o Tribunal de 

Contas representa órgão necessário em todos os entes federais, razão pela qual está 

presente na União (TCU), nos Estados (TCE), responsáveis pelo controle das contas dos 

Estados e respectivos Municípios e, por fim, apenas em dois Municípios (TCM), quais 

sejam, Rio de Janeiro e São Paulo. Importante registrar que nos estados do Pará, Bahia e 

Goiás, existem dois Tribunais de Contas, quais sejam: Tribunal de Contas do Estado e 

Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

4.3 - Em que pese a função dos Tribunais de Contas se apresentar como órgão de auxílio 

ao Poder Legislativo, a própria Constituição Federal afasta sua vinculação aos Poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

 

4.4 - Ao analisar a Constituição Federal a partir do método de interpretação sistemática, 

em que é analisada a estrutura do texto constitucional, verifica-se que o legislador 

                                                           
2
C.F- Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação 
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
3
 CF- Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal 

de Contas da União, ao qual compete: 
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constituinte dedicou aos Tribunais de Contas uma seção própria4 alheia ao capítulo do 

Poder Legislativo. 

 

4.5 - A conclusão é a mesma se utilizado o método de interpretação gramatical, leitura 

seca do texto da constitucional, na medida em que o artigo 445 da Carta Magna prevê que 

o Poder Legislativo é composto tão somente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado 

Federal. 

 

4.6-. Certo é que os Tribunais de Contas são órgãos independentes e autônomos dos três 

poderes, cuja função é de controle externo das contas dos entes federados (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios), abrangendo a Administração Pública direta e 

indireta. 

 

4.7- Devido a autonomia conferida pela Constituição Federal, as Cortes de Contas podem 

expedir atos regulamentares internos para sua auto-organização e autogoverno, 

independentes de qualquer um dos três Poderes Republicanos6. 

 

Do entendimento reiterado do Poder Judiciário 

 

4.8 - O Supremo Tribunal Federal já enfrentou a discussão quanto à autonomia dos 

Tribunais de Contas em relação ao Poder Legislativo, de forma que a Corte Constitucional 

preservou a autonomia dos Tribunais de Contas em todas as esferas federativas. 

 

                                                           
4
 C.F- “SEÇÃO IX - DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA – Artigos 70 a 75” 

5
 “Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal.” 
6
 C.F- Compete privativamente 

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder 
Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: 
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes 
forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais 
inferiores, onde houver; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art1
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4.9 - Vale destacar o entendimento firmado pelo Ministro Celso de Mello na Ação Direta 

de Inconstitucionalidade n° 4.190/RJ, em que restou definido que não há subordinação do 

Tribunal de Contas a nenhum dos Poderes Republicanos, conforme se observa: 

 

Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura 

constitucional brasileira, não se achando subordinados, por qualquer 

vínculo de ordem hierárquica, ao Poder Legislativo, de que não são 

órgãos delegatórios nem organismos de mero assessoramento técnico. A 

competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por isso 

mesmo, de delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz 

emanação que resulta, primariamente, da própria Constituição da 

República (ADI 4.190, Min Rel. Celso de Mello, j. 10.03.2010). (g.n.) 

 

4.10 – Dessa forma, o Tribunal de Contas é órgão autônomo e independente, não 

guardando vínculo de subordinação ao Poder Legislativo ou a qualquer outro Poder 

constituído. 

 

Igualdade Entre os Tribunais de Contas do Brasil 

 

4.11 - Importante destacar que entre os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos 

Municípios não há diferenças. Todos detém a mesma natureza jurídica, o mesmo status 

constitucional, e exercem, com o mesmo grau de independência, as relevantes funções 

que lhes são assinaladas, dispondo, inclusive, de competência para deflagrar, por 

iniciativa própria, atividades de controle em face dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, inclusive a de julgar contas de administradores de dinheiros, bens e valores 

públicos. 

 

4.12 - A título exemplificativo, o quadro que segue demonstra as disposições contidas em 

artigos da Lei Orgânica do Munícipio de São Paulo e da Constituição do Estado de São 

Paulo, que evidenciam que estes Tribunais de Contas se equiparam em suas 
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competências de fiscalização das respectivas contas públicas da administração direta e 

indireta, nos termos da Constituição Federal. 

 

Lei Orgânica do Munícipio de São 

Paulo 

Constituição do Estado de São Paulo 

Art. 47 - A fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Município e das 

entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação 

das subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pela Câmara Municipal, 

mediante controle externo e pelo 

sistema de controle interno dos Poderes 

Executivo e Legislativo. (g.n.) 

§ 1º - Prestará contas qualquer pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou 

de direito privado, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiro, 

bens e valores públicos ou pelas quais o 

Município responda, ou que, em nome 

deste, assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 

Artigo 32 -A fiscalização contábil, 

financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado, das entidades da 

administração direta e indireta e das 

fundações instituídas ou mantidas pelo 

Poder Público, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação 

de subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pela Assembleia 

Legislativa, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder. (g.n.) 

Parágrafo único -Prestará contas 

qualquer pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou de direito privado que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 

administre dinheiro, bens e valores 

públicos ou pelos quais o Estado 

responda, ou que, em nome deste, 

assuma obrigações de natureza 

pecuniária. 

Art. 48 - O controle externo, a cargo da 

Câmara Municipal, será exercido com 

o auxílio do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, ao qual 

compete: (g.n.) 

Artigo 33 - O controle externo, a cargo 

da Assembleia Legislativa, será 

exercido com auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 

(g.n.) 
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I - apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Prefeito, pela Mesa da 

Câmara e pelo próprio Tribunal, que 

serão apresentadas obrigatoriamente 

até 31 de março de cada exercício, 

mediante parecer prévio informativo, 

que deverá ser elaborado e enviado à 

Câmara Municipal no prazo máximo de 

120 (cento e vinte) dias, contados da 

data de seu recebimento, já incluídos 

nesse prazo eventuais diligências e 

apreciação definitiva de recursos 

administrativos.(g.n.) 

I -apreciar as contas prestadas 

anualmente pelo Governador do 

Estado, mediante parecer prévio que 

deverá ser elaborado em sessenta 

dias, a contar do seu recebimento; 

(g.n.) 

(....) 

XIII - emitir parecer sobre a prestação 

anual de contas da administração 

financeira dos Municípios, exceto a dos 

que tiverem Tribunal próprio.(g.n.) 

 

4.13 - A fiscalização exercida pelo TCMSP no município de São Paulo (capital), bem 

como a fiscalização exercida pelo TCE/SP nos demais municípios do Estado de São 

Paulo decorre das exigências contidas no artigo 31 da Constituição Federal: 

 

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 

municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno 

do Poder Executivo municipal, na forma da lei. 

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio 

dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos 

Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. 

(g.n.) 

 

4.14- Importante destacar o papel do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – 

TCE/SP e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCM/SP na fiscalização da 

gestão fiscal, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal). Segundo o art. 59 dessa lei, os Tribunais de Contas acompanharão a execução 

orçamentária dos órgãos jurisdicionados, alertando-os quando cometerem, ou estiverem 

na iminência de cometer, desvios fiscais (controle concomitante). Desenvolverão, 
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também, ações preventivas em situações que evidenciem desvio na Gestão Fiscal, com 

base no exame periódico dos Relatórios de Execução Orçamentária, de Gestão Fiscal e 

de outros documentos contábeis7. 

 

4.15-. Embora os dois Tribunais de Contas (TCM/SP e TCE/SP) sejam equiparados 

constitucionalmente, por ter as mesmas competências fiscalizadoras, importante destacar 

que os servidores do quadro de pessoal do TCE/SP o teto salarial está limitado ao 

subsídio dos Conselheiros, enquanto que no âmbito do Tribunal de Contas do 

Munícipio- TCM/SP, o teto dos servidores está limitado ao teto do Prefeito, situação 

que poderia ter sido solucionada com a aprovação do projeto de lei encaminhado em 

2015 à Câmara Municipal. 

 

Da ADI 3.977/BA/Tribunais de Contas – Auditores – Padrão Remuneratório - Teto 

 

4.16 - Recentemente, no julgado ocorrido em 12 de fevereiro de 2020, o Supremo 

Tribunal Federal enfrentou novamente a discussão acerca da autonomia dos Tribunais de 

                                                           
7
 Da Fiscalização da Gestão Fiscal 

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de controle interno de 
cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar, com ênfase no 
que se refere a: 
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias; 
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar; 
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts. 22 e 23; 
IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas consolidada e 
mobiliária aos respectivos limites; 
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e 
as desta Lei Complementar; 
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver. 
§ 1

o
 Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem: 

I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4
o
 e no art. 9

o
; 

II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite; 
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de 
garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites; 
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei; 
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na 
gestão orçamentária. 
§ 2

o
 Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal 

de cada Poder e órgão referido no art. 20 
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Contas na ADI 3.977/BA que versa sobre o teto remuneratório dos auditores que compõe 

o Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

 

4.17 - O Partido Comunista do Brasil (PC do B) questionou a constitucionalidade do Ato 

administrativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, de nº DOC/000525-

2006-06-28, mediante o qual se reconheceu como parâmetro para fixação do teto 

remuneratório do cargo de auditor o subsídio mensal percebido pelos Conselheiros do 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

 

4.18 - Antes do ato normativo interno, o teto remuneratório dos auditores do TCE/BA 

estava limitado pelo teto dos Deputados Estaduais, ou seja, vinculado ao Poder 

Legislativo. 

 

4.19 - A ação foi fundamentada no fato de que o Tribunal de Contas supostamente está 

submetido ao Poder Legislativo, de forma que a norma interna seria contrária aos artigos 

que tratam da matéria na Constituição Federal (arts. 2º, 37, inciso XI e §12, 71 e 75, todos 

da CF). 

 

4.20 – Ressalte-se que a Douta Procuradoria-Geral da República, quando instada a se 

manifestar na referida ação (ADI 3977), se posicionou no sentido de que: 

 

Em sendo os Tribunais de Contas órgãos autônomos, a definição do 

subteto dos respectivos servidores deve observar o valor retributivo 

devido aos membros de maior hierarquia dentro da estrutura, ou seja, 

aos Ministros ou Conselheiros, não sendo admissível a fixação do 

parâmetro pretendido pelo requerente, a saber, a remuneração dos 

deputados estaduais, sob pena de se subordinar, de modo inconstitucional, 

a Corte de Contas ao Poder Legislativo. (g.n.) 

 

4.21 - Na manifestação da Advocacia Geral da União na ação (ADI 3977), merece 

destaque o seguinte trecho: 
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Fixadas essas premissas, frise-se que não há outro referencial de sub-

teto para os quadros auxiliares dos Tribunais de Contas estaduais 

senão o que corresponda àquele definido para as suas cúpulas, isso 

porque, não fosse este o tratamento dispensado aos seus servidores, 

ruiria-se todo o arcabouço constitucional peculiar dessas Cortes, conferido 

pela combinação dos arts.73, caput, 75 e 96, todos da Carta Federal. (g.n.) 

 

4.22 - Em decisão relatada pelo Ministro Marco Aurélio, a Corte Constitucional julgou a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3977 – TCE- BA improcedente, sendo declarado 

constitucional o ato normativo que garantiu aos auditores do Tribunal de Contas a 

limitação do teto ao valor recebido pelos conselheiros do referido órgão, que, por 

sua vez, detém o teto limitado ao Poder Judiciário, onde merecem destaque os 

trechos a seguir transcritos: 

 

TRIBUNAIS DE CONTAS – AUDITORES – PADRÃO REMUNERATÓRIO 

– TETO. Consideradas a autonomia e a independência asseguradas 

aos Tribunais de Contas pela Lei Maior, surge constitucional a 

limitação do padrão remuneratório dos auditores àqueles vinculados 

ao subsídio percebido por Conselheiro – cargo de maior hierarquia 

dentro dos órgãos. 

(...) 

O artigo 73 da Constituição Federal revela ter o Tribunal de Contas da 

União quadro próprio de pessoal, distinto do quadro de servidores das 

demais instituições da República, incumbindo-lhe, no que couber, o 

exercício das atribuições previstas para os tribunais judiciários – art. 96. 

Entre essas, vale dizer, está a regulamentação da administração do 

tribunal e da vida administrativa dos respectivos servidores. 

(...) 

Além disso, da autonomia e da independência assegurada aos 

Tribunais de Contas pela Carta Federal resulta a inexistência de 

subordinação à estrutura administrativa do Poder Legislativo. Assim, 



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ORGANIZADOR DA 

 

 

 

Sede: Rua Japurá, 43 - sobreloja - Bela Vista - CEP 01319-030 - São Paulo - SP 

Telefones: (11) 3104-1023 / 3105-0063 - www.sindilex.org.br 

a limitação do padrão remuneratório dos auditores do Tribunal de 

Contas estadual ao subsídio percebido por Conselheiro – cargo de 

maior hierarquia dentro do Tribunal – não implica ofensa a 

Constituição da República. (ADI 3.977/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

12.2.2020) (g.n.). 

 

4.23 – Pela importância, cabe aqui colacionar trechos do voto de vista do Ministro 

Alexandre de Morais, que esclarece a autonomia dos Tribunais de Contas, sem que haja 

afronta ao texto constitucional: 

 

As Cortes de Contas são órgãos auxiliares ao Poder Legislativo, mas não 

possuem qualquer vínculo de subordinação em relação a nenhum 

dos Poderes da República, em vista das garantias de autonomia e 

autogoverno asseguradas na Constituição e já reiteradamente 

reconhecida por essa CORTE. Nesse sentido: ADI 4421-MC, Rel. Min. 

DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe de 22/2/2011. 

Dessa forma, considerada a autonomia desses órgãos, inclusive em 

matéria funcional e remuneratória, não se afigura coerente com a 

disciplina constitucional a sua vinculação às regras sobre teto 

remuneratório previstas para o Poder Legislativo. Especialmente em 

vista de já referida disposição específica do texto constitucional atinente 

aos Conselheiros dos Tribunais de Contas, eles próprios desvinculados do 

Poder Legislativo. (Voto de vista na ADI 3.977/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, 

j. 12.2.2020). (g.n.). 

 

4.24 -. Importante destacar que servidores do Tribunal de Contas do Município de São 

Paulo, anteriormente ao julgamento da ADI 3977 – TCE-BA, (teto dos auditores), 

impetraram ações junto TJSP, questionando a limitação de seus salários ao subsídio do 

Poder Executivo Municipal (teto do Prefeito), onde se ressalta, dentre as ações, a do ARE 

nº 1.208.565 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
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4.25 - No voto-vista exarado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento da ação – 

ADI – 3977-TCE-BA (teto dos auditores do TCE-BA), foi dito expressamente por ele que, 

“ao apreciar situação similar na relatoria do ARE 1.208.565 (Primeira Turma, julgado 

em 20/09/2019), não foi possível conhecer o mérito da questão em razão da 

ausência dos requisitos processuais necessários ao seguimento do recurso”. 

 

4.26 -. Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal não analisou o mérito das 

ações impetradas pelos servidores do Tribunal de Contas, por entender que tais ações 

não continham os requisitos processuais necessários ao seguimento do recurso. 

 

4.27- O que se verifica do julgamento da ADI 3977/TCE-BA é que mais uma vez o 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a autonomia e independência dos Tribunais de 

Contas no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro a fim de considerar legítima a 

aprovação de ato interno limitando a remuneração de Auditores ao subsídio percebido por 

Conselheiro, cargo de maior hierarquia dentro do órgão. 

 

Da Inconstitucionalidade de Distinção de Tetos Remuneratórios Dentro do Mesmo órgão 

 

4.28 – Ainda que possa suscitar discussões sobre o tema, o Ministro Alexandre de 

Moraes reconhece que é inconstitucional que haja a distinção de tetos remuneratórios 

dentro do mesmo órgão: 

 

Esta CORTE, na ADI 4.900 (Tribunal Pleno, Dje de 20/04/2015, de 

relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKO, Relator p/ Acórdão: Min. 

LUÍS ROBERTO BARROSO) já assentou a “inconstitucionalidade da 

desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio 

mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça”, ao fundamento de 

que estabelecer um subteto do subteto para os servidores caracteriza 

tratamento injustificadamente mais gravoso, em violação à isonomia. 

(g.n.) 
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4.29 – Nesse sentido, mais um argumento favorável para que o Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo possa expedir ato interno para estabelecer um único teto 

remuneratório na instituição. 

 

Decisões do Superior Tribunal de Justiça - Aplicação do Subsídio dos Conselheiros Como 

Limite aos Servidores 

 

4.30 - Especificamente sobre a aplicação do subsídio dos Conselheiros do respectivo 

Tribunal de Contas como limite de remuneração aos respectivos servidores, o C. Superior 

Tribunal de Justiça exarou decisões entre as quais se destacam: 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ORDINÁRIO EM 

MANDADO DE SEGURANÇA – TETO REMUNERATÓRIO – SERVIDOR 

DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – SUBSÍDIO DOS 

DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. Aplica-se aos servidores dos Tribunais de Contas dos 

Estados o subteto estabelecido para os seus Conselheiros, que é o 

mesmo teto dos Desembargadores Estaduais. 2. Recurso Ordinário em 

Mandado de Segurança não provido. (RMS-STJ 28.016, QUINTA TURMA, 

Rel. Moura Ribeiro, j. 15/10/2013). (g.n.). 

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR DE TRIBUNAL DE CONTAS 

ESTADUAL. SUBMISSÃO AO TETO REMUNERATÓRIO DO PODER 

JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência desta 

Corte, para os servidores dos Tribunais de Contas Estaduais, incide o 

teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Judiciário – 

limitado a 90,25% do subsídio dos Ministros do STF. Precedentes. (...) 

3. Agravo regimental não provido. (Ag. Rg. RMS-STJ 28.120, SEXTA 

TURMA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,j. 18/06/2014). (g.n.). 
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4.31 – Esses julgamentos demonstram na essência que o limite remuneratório dos servidores dos 

Tribunais de Contas deve respeitar o subsídio atribuído ao Conselheiro da instituição, não sendo 

possível extrair outro entendimento. 

 

5 - DA CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO DE TRIBUNAL DE CONTAS 

NO ESTABELECIMENTO DO TETO REMUNERATÓRIO AOS SERVIDORES 

 

5.1- Em consonância com o julgamento da ADI 3977/TCE-BA, os Atos Normativos 

Expedidos por Tribunal de Contas para estabelecimento do teto remuneratório de seus 

servidores, tendo como limite o subsídio dos Conselheiros, não implicam em ofensa à 

Constituição da República. 

 

5.2 - Importante registrar que diversos Tribunais de Contas do Brasil implementaram o 

limite remuneratório para seus servidores por meio de ato administrativo. Cita-se como 

exemplo os tribunais de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e da Bahia e o 

Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul: 

 

 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – Resolução Administrativa 

– RA 00222/2013; 

 Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – Ato Cameral nº 001/2006- 

2ªC. 

 Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul – Decisão publicada em 30.01.2019. 

 

Do estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acerca do teto 

aplicado aos seus servidores8  

 

5.3 - No estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Parecer de 

sua Procuradoria concluiu no sentido que outro não poderia ser o caminho para se inferir 

                                                           
8

- 
http://splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Pesquisa/DetailsDetalhado?COD_MTRA_LEGL=1&ANO_PCSS_C
MSP=2015&COD_PCSS_CMSP=278. 



  

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                     ORGANIZADOR DA 

 

 

 

Sede: Rua Japurá, 43 - sobreloja - Bela Vista - CEP 01319-030 - São Paulo - SP 

Telefones: (11) 3104-1023 / 3105-0063 - www.sindilex.org.br 

o subteto salarial dos ocupantes de cargos e funções de serviços auxiliares dos Tribunais 

de Contas senão aquele praticado em função de seus próprios Membros, “visando a 

proteger e garantir maior efetividade à sua autonomia e independência funcionais”. 

 

5.4 -  Nestas condições, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, reconhecendo 

que o órgão diretivo do Tribunal possuía todas as funções implícitas necessárias para o 

cumprimento dos deveres de condução da Instituição – calcados em sua autonomia 

administrativa -, estabeleceu, em hermenêutica constitucional, que o subteto aplicável à 

remuneração de seus servidores deveria ficar vinculado aos limites aplicáveis aos 

respectivos Conselheiros – e não a uma outra autoridade sem qualquer vínculo 

hierárquico para com a Corte de Contas Estadual. 

 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Competência do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo 

 

5.5 - No âmbito paulista, o Órgão Especial ao julgar a ADI 161.468-0/0-00 reconheceu a 

competência do Tribunal de Contas do Município de São Paulo para iniciar o 

processo legislativo nas hipóteses de criação e extinção de seus cargos, bem como a 

remuneração de seus servidores, conforme voto proferido pelo relator designado, 

Desembargador Eros Piceli:  

 

O Tribunal de Contas do Município tem competência privativa para a 

criação, extinção de cargos, bem como a remuneração dos seus 

servidores, por força da combinação dos artigos 73, 75 e 96, inciso II, 

letra b, todos da Constituição Federal, além dos artigos 31, 144 e 151 

da Constituição do Estado de São Paulo. (g.n) 

 

 

Da fixação do limite remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo- TCMSP 
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5.6 - A fixação do limite remuneratório (teto) aplicado aos servidores do TCM/SP como 

sendo o subsídio de seus Conselheiros, não exige as mesmas condições que os 

Tribunais de Contas dos Estados, que, por força do artigo 759 da Constituição Federal, 

possuem 7 Conselheiros e devem ter em seus quadros de pessoal o cargo de Auditor 

substituto de Conselheiro, bem como o Procurador de Contas. 

 

5.7 - O TCM-SP tem legitimidade para fixar o teto remuneratório dos seus servidores 

tendo em vista que, por ser um órgão autônomo e independente, não integrar e não estar 

subordinado por qualquer vínculo de ordem hierárquica ao Poder Executivo ou Legislativo 

do Município de São Paulo, não sendo órgão delegatório de nenhum dos poderes, nem 

organismo de mero assessoramento técnico. 

 

5.8 - A constitucionalidade da fixação do teto remuneratório dos servidores por parte do 

TCM/SP decorre dos artigos 73, 75 e 96, inciso II, letra b, todos da Constituição 

Federal, e dos artigos 31, 144 e 151 da Constituição do Estado de São Paulo, que 

conferem a competência privativa do TCM/SP para a criação, extinção de cargos e da 

remuneração dos seus servidores, dispositivos, inclusive, convalidados pelo Supremo 

Tribunal Federal ao reconhecer a Constitucionalidade do Ato Administrativo do Tribunal 

de Contas do Estado da Bahia de nº DOC/000525-2006-06-28, no julgamento da ADI 

3977 – TCE/BA. 

 

6 – CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

Diante de todo o exposto, conclui-se que: 

 

(i) o limite remuneratório dos servidores do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

foi aprovado por meio de Ato da Presidência de 28 de março de 2012; 

 

                                                           
9
 C.F- Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição 

e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 
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(ii) o estabelecimento do subsídio do Prefeito como teto remuneratório dos servidores do 

Tribunal não foi objeto de uma interpretação consensual do Colegiado à época; 

 

(iii) o grupo constituído pelo Tribunal em 2015 concluiu que a interpretação sistêmica da 

Constituição da República deve conduzir à aplicação de um limite remuneratório para os 

servidores do órgão em função do subsídio dos Membros do próprio Tribunal; 

 

(iv) ao enviar o projeto de lei à Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo reconheceu que o teto remuneratório a ser aplicado aos servidores ativos e 

inativos seria o subsídio dos Conselheiros; 

 

(v) o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da ADI 3977–TCE-BA reconheceu 

a constitucionalidade do Ato administrativo editado pelo Tribunal de Contas do Estado da 

Bahia, de nº DOC/000525-2006-06-28, que fixou como parâmetro de teto remuneratório 

do cargo de auditor o subsídio mensal percebido pelos Conselheiros do Tribunal de 

Contas do Estado da Bahia; 

 

(vi) a decisão da Suprema Corte levou em conta que a autonomia e a independência 

asseguradas aos Tribunais de Contas pela Lei Maior resulta da inexistência de 

subordinação à estrutura administrativa do Poder Legislativo; e 

 

(vii) as competências constitucionais e legais atribuídas aos Tribunais de Contas atingem 

a todos os Tribunais de Contas do país, compreendendo o da União, o dos Estados, o do 

Distrito Federal e o dos Municípios. 

 

Requer a entidade peticionante que seja expedido Ato Normativo competente para a 

fixação do limite remuneratório dos servidores que integram o Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo, adotando-se um limite remuneratório único no âmbito do Tribunal 

de Contas, qual seja, o subsídio do Conselheiro, cargo de maior hierarquia da instituição. 
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Termos em que, 

Pede deferimento. 

São Paulo, 20 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

 

Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do 

Município de São Paulo – SINDILEX 

 


