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EMENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. GOVERNADOR DO 
ESTADO DE ALAGOAS. EXERCÍCIO DE 2010. 
APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. 
VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NÃO 
CUMPRIMENTO DE METAS CONSTITUCIONAIS E 
LEGAIS. PRELIMINAR DE OITIVA DO GESTOR SOBRE 
AS IRREGULARIDADES DETECTADAS. MÉRITO 
PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS, ACASO 
NÃO APRESENTADO JUSTIFICATIVAS. 
Prestação de contas anuais do Chefe do Executivo do Estado 
de Alagoas, exercício de 2010. Competência do art. 71, I, c/c 
art. 75, da CF. Foram apresentados todos os documentos 
formalmente exigidos e cumprido o procedimento previsto 
regimentalmente, necessários à emissão de parecer prévio. 
Análise da documentação e verificação das seguintes 
irregularidades: 
(i) Abertura de créditos suplementares por ato exclusivo 

do Executivo em 286,82% acima do permitido na 
LOA; 

(ii) Aumento de 305,7% do Passivo Real a Descoberto; 
(iii) Dívida Consolidada Líquida acima do máximo 

permitido na CE/AL e no Anexo de Metas Fiscais 
para o exercício; 

(iv) Superávit Primário abaixo da meta fiscal estipulada na 
LDO; 

(v) Descumprimento ao art. 212, da CF, que impõe o 
gasto mínimo de 25% da RLIT com manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE); 

(vi) Obscuridade das contas prestadas com relação à 
obediência aos arts. 21, §2º e 22, da Lei do FUNDEB, 
e com relação ao cumprimento do gasto mínimo de 
12% da RLIT com ações e serviços de saúde; 
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(vii) Diminuto gasto com ações finalísticas na área de 
saúde; Total omissão sobre o cumprimento dos 
limites constitucionais e legais para a realização de 
operações de crédito, operações de crédito por ARO, 
concessão de garantias e contragarantias; 

(viii) Não cumprimento de meta fiscal proveniente do 
Programa de Ajuste Fiscal. 

Manifestação pela necessidade de oitiva do gestor sobre as 
irregularidades detectadas, no prazo legal. No mérito, 
rejeição das Contas Anuais prestadas pelo Governador do 
Estado de Alagoas no exercício de 2010, acaso não sejam 
apresentadas justificativas. Manifestação pela emissão do 
alerta de que trata o art. 59, §1º, II, da LRF, por ter o total de 
gastos com pessoal ultrapassado 90% do limite máximo 
permitido. 

 
1. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Governador do 
Estado de Alagoas, Teotônio Brandão Vilela Filho, relativas ao exercício de 2010. 
Inicialmente dirigida ao então Conselheiro Presidente deste Tribunal de Contas, a prestação 
de contas em tela foi direcionada ao gabinete da Conselheira Maria Cleide da Costa Beserra, 
por meio do despacho de fls. 225. 
2. Para instruir o processo, a Conselheira Relatora expediu ofício à 
Controladoria Geral do Estado requerendo o envio do Relatório da Auditoria do Controle 
Interno do Estado; do Certificado da Auditoria do Controle Interno do Estado e do Parecer da 
Auditoria do Controle Interno do Estado, o que foi atendido e juntado aos autos 
subsequentemente. 
3. Suscitando o art. 144, do RITCEAL, o Diretor Geral do TC/AL trouxe 
ao processo cópia de relatório da análise do Balanço Geral do Estado de Alagoas, relativo ao 
exercício de 2009, formalizado pela Controladoria-Geral do Estado. 
4. Em seguida, os autos foram remetidos à DFAFOE, que apresentou 
relatório próprio sobre as contas do governo, concluindo pela conformidade das contas 
apresentadas, sugerindo ainda a expedição de recomendações concernentes a que o governo 
estadual continue envidando esforços para reduzir o estoque da dívida ativa, adotando 
medidas no combate à evasão e à sonegação, além de medidas visando dar maior efetividade 
na satisfação dos créditos tributários estaduais. Além disso, propôs recomendação para que 
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fossem adotadas medidas para compensar as renúncias de receitas efetuadas, assim como que 
nas próximas prestações de contas sejam detalhadamente descritos os recursos disponíveis por 
órgão e a fonte de recursos dos créditos adicionais abertos por superávit financeiro, excesso 
de arrecadação, destinação específica e transferências. Recomenda também que seja 
apresentado demonstrativo contendo a movimentação dos precatórios e sentenças judiciais; 
que seja estruturado o sistema patrimonial imobiliário para evitar prejuízos do Estado de 
ordem contábil, financeira, econômica e previdenciária; que quando da realização de 
inspeções nas secretarias de saúde e educação sejam verificados os valores registrados na 
conta “outras despesas” para que seja verificada a correta classificação contábil dos fatos. 
5. Em seguida, foram os autos remetidos à DFASEMF, que apresentou 
análise das contas com relatório constante às fls. 317/341. Por despacho da Diretora do 
DFASEMF, foram os autos encaminhados ao gabinete do Conselheiro Anselmo Brito, que os 
remeteu ao gabinete dos auditores, conforme despacho de fls. 343. Por meio do Parecer n. 
03/2011, a auditora Ana Raquel Ribeiro Sampaio sugeriu a aprovação das contas com 
ressalvas, estando estas relacionadas às fls. 370/372. De volta ao gabinete da Conselheira 
Maria Cleide Costa Beserra, foram os autos remetidos à Procuradoria Jurídica, que se 
manifestou por acompanhar na íntegra o parecer emitido pela auditoria, pelo que vieram, por 
fim, a este Ministério Público de Contas. 
 

I. Da delimitação do objeto de análise 
 
6. Inicialmente, cabe enfatizar a peculiaridade de que se reveste este 
processo no espectro de competências do Tribunal de Contas. Cuidam os autos de prestação 
das Contas de Governo do Governador do Estado de Alagoas, referentes ao exercício de 
2010. 
7. Há diversas atribuições estabelecidas na Constituição Federal e na do 
Estado de Alagoas que asseguram às Cortes de Contas o total controle da fiscalização das 
contas públicas, em especial o de, efetivamente, julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos das entidades da administração 
direta, indireta e fundacional pública, inclusive as contas daqueles que derem causa a perda, 
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extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Estadual (art. 71, inc. II, da 
CF e 97, inc. II, da CE). 
8. Neste ponto, importante traçar a distinção entre as Contas de 
Governo e as Contas de Gestão ou, ainda, entre contas na qualidade de Chefe do Poder 
Executivo (agente político) e as contas como ordenador de despesa. 
9. As Contas de Gestão estão submetidas ao regime jurídico previsto 
nos artigos 71, inc. II, c/c 75 da Constituição da República e 97, inc. II, da Constituição 
Estadual. Nelas, o Tribunal de Contas profere verdadeiro julgamento sobre as contas 
apresentadas pelo gestor público. Sua tarefa consiste em analisar cada ato administrativo 
praticado, como a realização de despesas, arrecadação de receitas, licitações, contratos, 
empenhos, liquidações, pagamentos, dentre outros, aferindo a sua validade e efetividade, uma 
vez que a consecução do fim público na execução dos atos também são objeto de análise pela 
Corte de Contas. 
10. Nas Contas de Governo, o gestor (Presidente da República, 
Governador ou Prefeito) presta contas globais de sua administração frente ao respectivo ente 
federativo. Nesse caso, a Corte analisará a gestão sob uma perspectiva ampla, tal como o 
atendimento às metas estabelecidas, cumprimento dos planos e programas de governo, 
respeito aos limites de gastos mínimos ou máximos (ex.: saúde, educação, pessoal, etc.), o 
nível do endividamento público, os balanços gerais da Lei n. 4.320/64, dentre outros aspectos, 
tendo como resultado da sua apreciação não a prolação de um julgamento, mas a emissão de 
um parecer prévio, uma vez que o juízo decisório cabe ao Poder Legislativo do ente federado 
(Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal). 
11. Cabe ao Tribunal recomendar a aprovação, rejeição ou aprovação com 
ressalvas das contas. 
12. Essa competência do Tribunal de Contas para apreciar as contas do 
Governador e emitir parecer prévio decorre dos artigos 71, inc. I, c/c 75 da Constituição da 
República e 97, inc. I, da Constituição Estadual.  
13. Seu aspecto diferenciado se evidencia porque o juízo de cognição 
empreendido no julgamento das contas de governo não têm um parâmetro objetivo firmado na 
legalidade, mas importa em análise política da forma como foram conduzidos os programas 
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de governo e efetivadas as políticas públicas. Nessa seara “[...] a legalidade cede espaço para 
a legitimidade”1, considerando que a apreciação é feita por parlamentares eleitos pelo povo. É 
típico dos julgamentos legislativos que se guiem por um critério subjetivo, fundado em 
conveniência e oportunidade. É certo, entretanto, que para a realização do julgamento, todas 
as garantias constitucionais devem ser observadas, principalmente o contraditório e a ampla 
defesa, assim como a expressa motivação das decisões, sob pena de nulidade do julgado, que 
é passível de controle pelo Poder Judiciário. 
14. Não se pode perder de vista, contudo, que essa é a forma de análise 
possível ao parlamento, o que não se confunde com o papel a ser cumprido pelo Tribunal de 
Contas. Sua função é auxiliar o Poder Legislativo mediante a emissão de parecer prévio. 
Embora o objeto de análise seja o mesmo (as contas globais do governo), a sua apreciação 
deve ser necessariamente técnica, instruindo os autos para que possa o Legislativo 
pronunciar sua decisão. 
15. Não por outra razão, é possível que, na mesma oportunidade, o 
Tribunal de Contas exerça as duas competências, ou seja, emita o parecer prévio e julgue as 
contas do gestor, naqueles casos em que o agente político seja, também, ordenador de 
despesas, fato esse bastante comum quando se trata de Prefeitos de Municípios do interior. 
16. Nesse sentido, importante a lição de JORGE ULISSES JACOBY 
FERNANDES, que também se manifesta pela possibilidade de se julgar as contas do Chefe 
do Poder Executivo: 

Diferentemente do que ocorre em relação às contas anuais do presidente da 
República, o Tribunal de Contas tem competência, também privativa, para 
julgar contas dos demais administradores e gestores em geral. 
Aqui, a única exclusão feita refere-se às contas da unidade federada ou da 
União como um todo, representada pelo chefe do Poder Executivo. Mas, se 
este praticar atos de ordenador de despesa, descendo do seu pedestal 
para assumir a condição de simples gestor, passará a responder como 
tal, ficando sujeito ao julgamento nas mesmas condições do agente cuja função avocou. Do mesmo modo, são ordinariamente julgadas as contas do 
Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal. Foi 
firmado, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento pela 
inconstitucionalidade de norma que pretenda subtrair do Tribunal de Contas 
a competência do julgamento das contas da Mesa da Assembleia Legislativa 
para submetê-las ao regime do art. 71, c/c art. 49, IX, da Constituição 

                                                           
1 FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro. 4.ed. Belo Horizonte: Forum, 2013. p. 628. 
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Federal, que é exclusivo da prestação de contas do Chefe do Poder 
Executivo.2 
 

17. Corroborando a tese, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 
nas situações em que o Chefe do Poder Executivo acumula a função de ordenador de despesa, 
estabeleceu, por meio da Resolução n. 03/2002, procedimento específico a respeito da 
publicação das duas decisões decorrentes desse fato (emissão de parecer prévio e julgamento 
das contas na mesma ocasião). 
18. In casu, não se vislumbra a possibilidade de julgamento das contas 
do Governador, tendo em vista que, dos elementos submetidos à apreciação do Ministério 
Público, não se constatou a sua condição de ordenador de despesas. Destarte, passamos à 
análise das Contas de Governo com vista à emissão de parecer prévio pelo Tribunal. 
19. Por se tratar de prestação de contas sobre todo um exercício 
financeiro, a recobrir de maneira ampla todas as medidas adotadas pelo governo ao longo do 
período de apreciação, este parecer empreenderá análise restrita aos pontos mais caros à 
verificação da regularidade da administração desempenhada, examinando principalmente a 
saúde das contas públicas estaduais como decorrência da gestão operada e sua relação com o 
atendimento ao bem-estar da sociedade. 
20. Não será seguida, portanto, a estrutura dos pareceres já emitidos nos 
autos, uma vez que estes encerram uma perspectiva contábil da prestação de contas ora 
realizada. O diagnóstico aqui empreendido é eminentemente jurídico, ficando, portanto, 
mitigados eventuais tecnicismos preponderantes em outras manifestações já exaradas nos 
autos.  
 

II. Documentos mínimos à prestação das Contas de Governo 
 
21. Dando prosseguimento ao exame, temos que a Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (LOTCEAL) estabelece que as contas consistirão, 
                                                           
2 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil – Jurisdição e Competência. 2ª ed. Belo 
Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 345-346. 
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além dos balanços contábeis, do relatório e certificado de auditoria com o parecer do 
dirigente do Órgão de controle interno do Poder Executivo, nestes termos: 

Art. 7º — Integrarão a Prestação ou Tomada de Contas, dentre outros 
elementos, estabelecidos no Regimento Interno, os seguintes: 
I — relatório de gestão; 
II— relatório do tomador de contas, quando couber; 
III — relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente 
do Órgão de controle interno, que consignará qualquer 
irregularidade constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; 
IV — demonstrativo sintético da autoridade competente de cada poder do 
Estado e do Tribunal de Contas, bem como das entidades da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional Pública; 
(...) 
Art. 34 (omissis) 
§ 1º - As contas que, concomitantemente, deverão ser remetidas à 
Assembleia Legislativa e ao Tribunal de Contas, consistirão dos 
balanços contábeis, elaborados na forma das normas gerais de direito 
financeiro e do relatório do Órgão central do sistema de controle 
interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos de que 
trata o § 5º do art. 176 da Constituição Estadual. 
 

22. Além disso, o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de 
Alagoas prevê que, na prestação de contas do Governador do Estado de Alagoas, o Relator 
deverá providenciar cópias do relatório elaborado pelo órgão central do sistema de controle 
interno do Poder Executivo para exame dos demais Conselheiros e do Auditor-Chefe: 

Art. 144 A Diretoria Geral, antes de fazer a conclusão do processo ao 
Relator, providenciará cópias do relatório elaborado pelo órgão central do 
sistema de controle interno do Poder Executivo para exame dos demais 
Conselheiros e do Auditor-Chefe. 

 
23. Inicialmente, não constava da prestação de contas apresentada o 
relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do órgão de controle interno 
- que, no caso, corresponde à Controladoria-Geral do Estado de Alagoas (CGE/AL) -, 
consignando eventuais irregularidades constatadas e indicando as medidas adotadas para 
corrigir as faltas encontradas. 
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24. Conforme exposto linhas acima, após diligência formulada pela 
Conselheira Relatora, foram apresentados o Relatório da Análise do Balanço Geral do Estado 
de Alagoas, acompanhado do Certificado de Auditoria e do Parecer do Dirigente do Controle 
Interno do Estado, juntados nesses mesmos autos. 
25. A atuação do sistema de controle interno estadual é imprescindível 
para o aperfeiçoamento da fiscalização do controle externo, a cargo do Tribunal de Contas, 
sendo obrigatória a sua instalação no âmbito dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
(art. 74 da CF e 100 da CE).  
26. O controle interno tem por finalidade avaliar o cumprimento das 
metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos 
públicos; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração 
pública, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado; exercer 
o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do 
Estado; e apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Ademais, os 
responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
ilegalidade, deverão dela dar ciência ao Tribunal de Contas, sob pena de responsabilidade 
solidária. 
27. Esses documentos compõem o conjunto mínimo com o qual se podem 
considerar as contas como formalmente prestadas, por atender às exigências mínimas da 
legislação. Além desses, o Regimento Interno do TCE/AL dispõe ainda que devem ser 
acostados relatórios provenientes das Diretorias Técnicas, da Auditoria e da Procuradoria3. 
Conforme já afirmado, tais documentos instruem o processo em tela, razão pela qual se 
verifica a sua regularidade formal, sendo possível, após esta manifestação ministerial, a 
prolação do parecer prévio, conforme deliberação fundamentada do egrégio Tribunal 
Pleno, pelo que faz concluir pela regularidade do procedimento até então. 
28. O atendimento de tais requisitos formais e procedimentais, entretanto, 
não se confunde com a suficiência das informações prestadas, conforme será demonstrado 
mais detidamente adiante. A transparência, clareza, acurácia e o detalhamento dos números                                                            
3 Art. 145. §2º. Após pronunciamentos das Diretorias Técnicas, Auditoria e Procuradoria, os autos serão 
conclusos ao Relator, que apresentará relatório escrito no prazo de 10 (dez) dias. 
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apresentados são determinantes para que se possa exercitar com eficiência o exame ora em 
curso. A reiterada supressão de informações determinantes para a verificação do 
cumprimento de metas fiscais consiste em clara obstaculização à atividade de controle externo 
exercida pelo Tribunal de Contas no âmbito da sua missão constitucional e, indubitavelmente, 
deve se refletir no juízo que se emite acerca da prestação de contas aqui realizada. 
 

III. Do Orçamento e da Execução Orçamentária 
 
29. Conforme se verifica nas tabelas apresentadas à fl. 11v, a previsão 
inicial da receita e a fixação inicial da despesa, como definido pela Lei Estadual n. 7.146/10 
(LOA), estão em equivalência, ambos no valor de R$ 5.739.556.280,00. Ocorre que, como 
bem observa a Auditoria desta Corte de Contas, em seu parecer, as atualizações das previsões 
iniciais comportam um déficit de R$ 235,763 milhões, conforme evidenciam as tabelas de 
fls. 12v e 13. A esse respeito, constata-se que as previsões iniciais de receita e despesa, 
fixadas originariamente pela LOA, foram posteriormente alteradas sob o motivo de 
atualização de tais valores e, verificando-os, de plano já se constata que as modificações 
ocorridas não respeitam ao equilíbrio financeiro-orçamentário que naturalmente lhe é 
imponível, concebendo de forma indevida e antecipada que a realização da despesa se dê em 
montante superior ao da receita. Além disso, não há clareza nos autos acerca de como se 
procedeu com esta atualização.  
30. No relatório de Balanço Geral, de forma genérica, justificam-se tais 
acréscimos com fulcro no art. 8º, da LOA, cujo teor é o seguinte: 

Art. 8º Fica o Poder Executivo  autorizado  a  abrir  ao  Orçamento  Fiscal  e  
da Seguridade Social, durante o exercício, créditos suplementares até o 
limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 2º desta  Lei, 
em cumprimento ao disposto no inciso VI, art. 178 da Constituição Estadual 
e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
 

31. Ocorre que, como se vê, esse dispositivo apenas se refere à abertura de 
créditos suplementares, prescrevendo, ainda, o limite de 10% sobre o total da despesa fixada 
no art. 2º, da LOA (R$ 5.739.556.280,00). Portanto, o que se percebe é que o máximo de 
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acréscimo possível seria de R$ 573.955.628,00, enquanto que foram abertos R$ 
2.220.225.000,00 em créditos suplementares, o que caracteriza um excesso de 286,82%. 
32. É clara a conclusão pela ilicitude de tal aumento, principalmente 
quando não operado com respaldo em lei, extrapolando a margem prescrita na LOA. Como 
origem para tais recursos, foi apontado excesso na arrecadação das fontes Tesouro e 
Convênio, entretanto sem mencionar valores específicos, previsão legal, nem demonstrar 
qualquer elemento que dê substrato fático e jurídico à alteração operada. Importante observar 
também que dos valores iniciais, a previsão de receita aumentou em 15,74%, enquanto que as 
dotações de despesa foram acrescidas de 19,84%, ocasionando o pré-falado déficit de R$ 
235,763 milhões. Frise-se que este déficit se verifica já das previsões orçamentárias e não 
em decorrência da execução. 
33. Pelo que se extrai do Balanço apresentado, a abertura dos créditos 
suplementares, assim como as demais alterações mencionadas, compõem ainda a previsão 
orçamentária, não estando relacionadas à sua execução. As tabelas das fls. 12v e 13 são 
precisas ao mencionar “previsão de receita” e “previsão atualizada”, assim como “dotação” e 
“dotação atualizada”. A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que a reestimativa de receita 
só pode ser operada pelo Poder Legislativo e nas hipóteses em que haja comprovado erro ou 
omissão de ordem técnica ou legal. Todavia, nos relatórios acostados não consta nenhuma 
referência a instrumento legal que tenha confeccionado tais alterações, o que força a 
conclusão de estarmos diante de um ato próprio do Poder Executivo. Confira-se o teor do art. 
12, da LRF, in verbis: 

Art. 12. As previsões de receita observarão as normas técnicas e legais, 
considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de 
preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e 
serão acompanhadas de demonstrativo de sua evolução nos últimos três 
anos, da projeção para os dois seguintes àquele a que se referirem, e da 
metodologia de cálculo e premissas utilizadas. 
§ 1o Reestimativa de receita por parte do Poder Legislativo só será 
admitida se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 
 

34. Ainda com relação à abertura excessiva de créditos suplementares, o 
parecer da auditoria menciona que é costumeiro o Governo do Estado excluir determinadas 
despesas da necessidade de autorização para a alteração orçamentária, sendo pertinente 
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posicionar-se aqui veemente contra esse tipo de prática, porque desprovida de qualquer fundo 
constitucional. 
35. Como bem se sabe, é inconstitucional a realização de qualquer gasto 
público sem respaldo legal. A autorização para execução de despesa, com a respectiva 
previsão do crédito a lhe dar subsídio, deve estar fundada em lei, ou seja, autorizada pelo 
parlamento, não sendo possível ao Poder Executivo praticar atos desta natureza livremente, 
sendo vedada a utilização ilimitada de créditos, conforme dispõe o art. 167, VII, da CF e o art. 
5º, §4º, da LRF. 

Art. 167/CF. São vedados: 
VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 
Art. 5o/LRF. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma 
compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e 
com as normas desta Lei Complementar: 
§ 4o É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade 
imprecisa ou com dotação ilimitada. 
 

36. Cuida-se de regra básica à gestão pública. Assim sendo, a 
inobservância de diretriz tão basilar deve ser classificada como grave. Com todas as vênias 
necessárias, discordamos, nesse ponto, do parecer emitido pela auditoria, quando se posiciona 
pela impossibilidade de concluir acerca da legalidade de tais ações, por não estar esclarecido 
se a abertura dos créditos se deu sem respaldo legal ou esta não foi devidamente informada na 
prestação de contas ora em tela. Veja-se: 

A prestação de contas do Governador não menciona nenhuma lei que tenha 
alterado a LOA original aumentando o limite para a abertura destes créditos, 
tampouco outras que possam ter sido criadas para abrir novas autorizações. 
Em pesquisa ao endereço eletrônico da Secretaria de Planejamento do 
Estado de Alagoas, também não foram encontradas as mencionadas 
autorizações legais. Sendo assim, ficamos impossibilitados a atestar a 
legalidade e legitimidade dessas alterações orçamentárias feitas ao 
orçamento inicial. 
 

37. Ora, conforme delineado alhures, a ausência de informação nos autos 
quanto à autorização legislativa exigida para os referidos créditos suplementares somente leva 
a crer que a abertura de tais créditos se deu por meio de ato do próprio Executivo, e não o 
contrário, como parece convencido o órgão técnico do Tribunal. Ademais, registre-se que a 
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própria Auditoria desta Corte afirma nos autos, conforme transcrito acima, que em diligência 
ao endereço eletrônico da Secretaria de Planejamento do Estado não foi possível constatar a 
existência das necessárias autorizações legislativas; o que torna indubitável e expressamente 
declarada a sua inexistência, maculando, inevitavelmente, o ato de suplementação aludido. 
38. Em continuidade, são mencionadas também receitas para cobertura de 
créditos extraordinários, mas que naturalmente não entram no cálculo dos créditos 
suplementares, uma vez que conformam categoria própria. 
39. Nesse caso, os créditos extraordinários, no montante de R$ 
540.959.000,00, foram abertos no sentido de atender as despesas provenientes do estado de 
emergência e calamidade pública ocorrida no Estado de Alagoas, declarado pelos Decretos n. 
6.592, 6.593 e 6.594, todos de 19 de junho de 2010, resultado das fortes chuvas que 
provocaram enxurradas e atingiu diversos municípios de Alagoas. 
40. Importante destacar também que a previsão inicial e a atualizada das 
receitas e despesas com a administração indireta também figura no mesmo quadro, 
comportando um déficit de R$ 711.234 milhões, ainda maior que os números globais do 
Estado trazidos linhas acima. 
41. À fl. 13v consta a informação de que o Poder Legislativo, o Poder 
Judiciário e o Ministério Público Estadual participaram do orçamento geral do Estado com 
2,71%, 3,29% e 1,19%, respectivamente. 
42. No que toca à execução orçamentária, a arrecadação bruta do Estado 
foi de R$ 6,496 bilhões. Deduzida a transferência obrigatória ao FUNDEB, tem-se um valor 
líquido de R$ 5,762 bilhões. Desses números, um dado importante é que a receita tributária 
representou apenas 39,63% da receita total do Estado, tendo sido 52,03% proveniente de 
transferências correntes. 
43. Neste específico, importante pontuar que o signo “transferências 
correntes” comporta todas as transferências destinadas a “dotações para despesas as quais não 
corresponda contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e 
subvenções destinadas a atender à manifestação de outras entidades de direito público ou 
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privado”4. Logo, estão inclusas desde transferências de convênios, que são voluntárias, até 
mesmo as relativas ao Fundo de Participação dos Estados (FPE), decorrente de imposição 
constitucional. 
44. Em análise à tabela de fl. 19, que discrimina pormenorizadamente a 
origem de cada receita a compor as transferências correntes, vê-se que R$ 2.029.302.000,00 
são provenientes do FPE, que consiste em Fundo com previsão no art. 159, da CF, que 
estabelece o dever de a União entregar aos Estados e ao DF, incondicionalmente, percentuais 
da arrecadação com IR, IPI e CIDE-Combustível. Seu rateio entre os participantes é 
disciplinado pela Lei Complementar n. 62/89. 
45. Pelos valores trazidos na tabela de fl. 19, verifica-se que os repasses 
do FPE correspondem a 35% de toda a receita consolidada no exercício de 2010, o que 
demonstra a grande dependência do Estado de Alagoas dos recursos provindos de outras 
fontes que não a sua própria arrecadação, evidenciando a fragilidade da economia 
desenvolvida no Estado e a sua incapacidade de movimentar recursos em volume suficiente a 
manter o ente federado por meios próprios. Percebe-se, assim, que ainda não foi plenamente 
atingida a autonomia financeira que lhe é concedida constitucionalmente, porquanto mais de 
um terço de toda a sua receita anual advém do Fundo de Participação e, somando esta às 
demais, tem-se que mais da metade das receitas são referentes a transferências provindas de 
outras entidades para o custeio de despesas correntes do Estado. Fica caracterizada, assim, a 
dependência econômico-financeira do Estado de Alagoas às transferências provindas da 
União e de Fundos públicos. 
46. Estes números demonstram a simplória participação de Alagoas na 
economia nacional, devendo ser considerado ainda que a divisão de valores do FPE se dá no 
sentido de reduzir as desigualdades sócio-econômicas regionais, conforme dispõe o art. 161, 
II, da CF/88. Nesse sentido, a Lei Complementar n. 62/89 aponta que 85% dos valores do 
fundo são destinados aos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste5, por considerada a sua 
carência financeira. Impõe-se, portanto, a adoção de medidas urgentes para reversão desse 

                                                           
4 Lei n. 4.320/64, art. 12, §2º. 5 OLIVEIRA, Regis Fernandes. Curso de Direito Financeiro. 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
285. 
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quadro, ainda que em longo prazo, o que não se tem verificado eficientemente a partir das 
ações relatadas e das políticas públicas anunciadas.  
47. Quanto à despesa consolidada, que somou o valor de R$ 5,677,217 
bilhões, em comparação com a receita consolidada, no valor de R$ 5,762 bilhões, tem-se um 
saldo residual de R$ 84.783.000,00. Tratando desse superávit orçamentário ocorrido em 2010, 
o parecer da Auditoria traz interessante observação: 

No que pertine à questão da economia orçamentária, que nada mais é do que 
realizar despesas a menor do que aquelas que foram inicialmente previstas, 
traz subjacente a ideia de que foi um serviço ou um bem que deixou de ser 
prestado ou revertido, tanto em benefício da população como do próprio 
Estado, neste caso, na busca de seu aparelhamento para a prestação de mais e 
melhores serviços e produtos à sociedade. 

 
48. Não obstante a correção da opinião emitida, acredita-se não haver 
grande prejuízo considerando o aproveitamento de tais recursos no exercício seguinte, 
devendo ser levado em conta também o indicativo de enxugamento dos gastos públicos. 
 

IV. Balanço e Variações Patrimoniais 
 
49. Entre as fls. 32v e 34, verifica-se que o Balanço Patrimonial do Estado 
apresentou, no ano de 2010, um passivo real a descoberto no valor de R$ 5.563.968 
bilhões, 305,7% superior ao calculado em 2009. As justificativas se dão com base no fato 
de o registro da Provisão para Perdas da Dívida Ativa Tributária ter alcançado o valor de R$ 
2.497.767 bilhões, de um total de R$ 2.515.091 bilhões, ou seja, atingindo 99,31% de todos 
os créditos. Além disso, toda a Dívida Ativa Não-Tributária teria sido objeto de remissão 
concedida pelo art. 87, da Lei Estadual n. 7.114/2009, no valor de R$ 919.5 milhões. 
50. Como se sabe, a figura da remissão se caracteriza como um benefício 
fiscal por consistir em extinção de créditos tributários em favor de determinado segmento de 
contribuintes. Uma das suas principais consequências é justamente o impacto que opera sobre 
as contas públicas, uma vez que implica diretamente em renúncia de receita. Os números 
trazidos no parágrafo anterior demonstram a importância de que tais institutos sejam 
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concedidos com extrema cautela, sempre precedidos de estudos que garantam a saúde do 
erário. Essa é a tônica do art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, é de extrema 
importância que nas prestações de contas sejam expostos os estudos realizados ou as medidas 
de compensação empreendidas, como forma de evidenciar a responsabilidade na gestão do 
patrimônio estatal, que, caso tenham sido feitos, não foram noticiados nos autos. 
51.  Além disso, verifica-se que todos os valores componentes da Dívida 
Ativa Não-Tributária em 2010 tinham uma única origem: os débitos relativos ao Regime da 
Previdência Funcional dos Servidores Públicos (AL Previdência). Entretanto, é largo o rol de 
créditos que poderiam figurar em tal classificação, por ser composto por todos os créditos 
líquidos e certos de origem não tributária em favor da Fazenda Pública, não havendo, nos 
autos, nenhuma justificativa para que os demais créditos em favor do Estado não sejam 
contabilizados como ativo e, consequentemente, não sejam objeto de execução buscando a 
sua satisfação, fator que contribui para agravação do índice apontado decorrente de inação 
estatal. 
52. O apontamento ora realizado não se confunde com a má utilização das 
funções públicas para promover arrecadação ilícita, por meio de abuso do poder estatal com o 
fim único de favorecer ao erário. Não é esta a sugestão que se delineia. Por outro lado, 
também não se pode perder de vista o indicativo que emana dos números apresentados no 
sentido da ineficiência dos órgãos públicos na execução e satisfação dos créditos decorrentes 
de suas funções. 
53. Esse fator se reflete também na chamada Provisão para Perdas da 
Dívida Ativa Tributária, que atinge, como já dito, 99,31% dos créditos referentes, 
evidenciando, no mesmo sentido, ineficiência na satisfação de créditos tributários pelo aparato 
administrativo. Consoante os números apresentados, o efeito negativo desse quadro sobre a 
regularidade patrimonial do Estado de Alagoas é fato inconteste. 
54. Há que se pontuar, também, que a majoração do passivo real a 
descoberto em mais de 300% foi atribuída exclusivamente às duas circunstâncias aqui tratadas 
(alta provisão de perdas e remissão), mas um breve cálculo demonstra que o passivo real a 
descoberto do Estado de Alagoas continua em ascendência a despeito dos dois eventos 
noticiados. 
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55. Somando-se os valores afetados pela remissão concedida pela Lei n. 
7114/09 com a provisão de perdas da dívida ativa tributária, tem-se o montante de R$ 
3.417.267 bilhões. Subtraindo-o do passivo a descoberto calculado para 2010, tem-se uma 
diferença de R$ 2.146.721 bilhões. Esse valor, por si só, já é 117,94% maior do que o passivo 
a descoberto calculado no ano de 2009, que foi anotado em R$ 1.820.047 bilhões. 
56. Assim, a despeito das justificativas trazidas, o aumento não cuida de 
evento excepcional ou pontual, mas denota a inexistência de medidas concretas e efetivas a 
reverter o quadro apresentado. Fica evidenciado também o gerenciamento ineficaz dos 
créditos tributários, o que contribui decisivamente para a perda de recursos e o agigantamento 
do passivo real a descoberto. 
 

V. Receita Corrente Líquida 
 
57. A Receita Corrente Líquida é conceito definido pelo art. 2º, inciso IV, 
da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e tem em sua composição o 
somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, 
de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos das 
contribuições dos servidores para custeio da previdência social, das transferências ao 
FUNDEB e das parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional. 
58. Em 2010, a RCL ficou em R$ 4.205.565 bilhões, 9,96% maior que 
aquela apurada em 2009. 
59. Sua definição serve como “parâmetro-referência” no cálculo dos 
percentuais-limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se trata de valor a ser 
vinculado a qualquer disponibilidade econômica e não pode sofrer alterações conforme a 
análise. Cuida de um valor-referência definido em lei, para os fins ali especificados. 
60. A esse respeito, confira-se definição de Weder de Oliveira, in verbis: 

“A receita corrente líquida é um parâmetro-referência. É a base de cálculo 
única prevista na LRF sobre a qual serão aplicados determinados percentuais 
para obtenção dos montantes que configurarão valores-limites (pessoal, 
dívida, operações de crédito, concessão de garantias). É a base escolhida 
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pelo legislador, assim como poderia ter sido escolhido o PIB local (também 
utilizado para comparações), a receita líquida real ou a receita tributária 
disponível. Se algum outra base tivesse sido escolhida, os percentuais que 
sobre ela incidiriam para definição dos montantes seriam, a toda evidência, 
outros. 
[...] 
Não há uma forma de calcular a receita líquida para fins de fixação de limite 
para despesa com pessoal, outra para a fixação de limites para dívida 
consolidada e outra para definição da reserva de contingência. O método é 
um só, definido no art. 2ª, IC, da LRF.6 

 
VI. Dívida Consolidada  

 
61. O limite máximo para a Dívida Consolidada Líquida é um dos que 
toma como referência o valor da Receita Corrente Líquida. A Resolução do Senado n. 40/01, 
em seu art. 3º, inciso I, determina que o limite de endividamento dos Estados deverá ser de no 
máximo duas vezes o valor da RCL. 
62. Quanto a essa margem, a DCL do Estado de Alagoas em 2010 ficou 
em R$ 6.798.649 bilhões, estando, portanto, abaixo do limite previsto pelo Senado, tendo em 
vista que o valor máximo seria de R$ 8.412 bilhões. 
63. Bem pontua a Auditoria, entretanto, que a Constituição do Estado de 
Alagoas estabelece um limite próprio ao endividamento, dispondo o art. 182 que é de 25% da 
receita do orçamento em exercício o montante da dívida consolidada do Estado e dos 
Municípios. 
64. Para definir esses parâmetros, a Auditoria utiliza como base de cálculo 
para o termo “receita do orçamento em exercício” a previsão de receitas orçamentárias 
atualizada, apontando, para isso, a quantia de R$ 6.382.247 bilhões. Assim, 25% desse valor 
seria R$ 1.595.561 bilhões, acarretando numa Dívida Consolidada 4,29 vezes acima da 
margem prescrita pela Constituição de Alagoas. 
65. Ainda que haja uma larga distância entre os limites dispostos pela 
Resolução do Senado (que o faz com fulcro no art. 52, VI e IX, da CRFB) e pela 
                                                           
6 OLIVEIRA, Weder de. Curso de Responsabilidade Fiscal. Vol. I. Belo Horizonte: Fórum, 2013. pp. 228, 230. 
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Constituição Estadual, em específico verifica-se o não atendimento ao compromisso de 
redução da Dívida Consolidada Líquida para o ano de 2010, tendo em vista que o Anexo 
de Metas Fiscais traçou um limite de R$ 6.530.601 bilhões para a Dívida Consolidada 
Líquida de 2010, enquanto que o valor apurado ficou em R$ 6.798.649, extrapolando 
assim o limite fiscal para o exercício em R$ 268.048 milhões. 
 

VII. Resultado Primário 
 

66. Conforme bem pontua o Balanço Geral apresentado, o Resultado 
Primário representa a diferença somente entre as receitas fiscais e as despesas fiscais, 
excetuado o serviço da dívida. Trata-se de número importante porque retrata a qualidade das 
ações públicas na operacionalização do ente federado e sua desenvoltura no gerenciamento do 
endividamento. 
67. Por isso, quando superavitário, é direcionado ao serviço da dívida, 
contribuindo para a redução de seu estoque total. Embora tenha obtido saldo positivo no ano 
de 2010, atingindo o montante de R$ 375,1 milhões, foi insuficiente para o pagamento 
integral do serviço da dívida, que alcançou R$ 574 milhões, gerando a necessidade de 
financiamento de R$ 198,9 milhões, dando seguimento ao contínuo crescimento da dívida 
do Estado de Alagoas. 
68. Além disso, conforme bem demonstra a Auditoria, o Resultado 
Primário ficou abaixo da meta fiscal estipulada na LDO, que previa, no mínimo, um 
Resultado Primário positivo em R$ 393.739 milhões; o que, conforme demonstrado 
alhures, não foi possível, ante o alcance de um resultado primário da ordem de R$ 375 
milhões. 
69.  Verifica-se também que historicamente, comparativamente com 
2006, o superávit primário do Estado de Alagoas apresentou um decréscimo de 6,6%, o que 
denota um mau gerenciamento da dívida além de um comprometimento da qualidade na 
operacionalização das ações públicas do ente federado. 
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VIII. Gastos com Educação 
  

70. Conforme comando contido no art. 212, da Constituição Federal, os 
Estados e o Distrito Federal têm de aplicar, no mínimo, vinte e cinco por cento de todas as 
receitas provenientes de impostos e de transferências na manutenção e desenvolvimento do 
ensino público. 
71. A base de cálculo para aferição desse percentual é de fácil 
compreensão. Incluem-se: i) as receitas provenientes da arrecadação de impostos, sendo essa 
uma das exceções constitucionais ao princípio da não-afetação, conforme art. 167, I, da CF; 
ii) receitas provenientes da transferência de impostos; iii) receitas provenientes de multas e 
juros arrecadados sobre impostos não inscritos na dívida ativa; iv) receita proveniente da 
cobrança da dívida ativa originária de impostos. Desses valores, devem ser excluídas as 
parcelas transferidas a outros entes políticos, por não ser considerada receita para estes fins, 
conforme dispõe art. 212, §1º, CF. 
72. O Balanço Geral do Estado, à fl. 36, afirma que esse valor de 
referência foi de R$ 3,767,118 bilhões, apurado já com as deduções decorrentes das 
transferências constitucionais. 
73. Afirma o relatório apresentado, e assim repete o parecer da auditoria, 
que foi atingido o percentual mínimo de 25% para despesas com ações visando a manutenção 
e desenvolvimento do ensino, tal qual ordena o texto constitucional. Tal percentual se refere 
ao valor nominal de R$ 941,779 milhões, dos quais foram R$ 564,111 milhões destinados às 
despesas com educação com recursos provenientes do Estado e R$ 377,790 milhões 
decorrentes de resultado líquido negativo das transferências do FUNDEB. O total das receitas 
destinadas ao FUNDEB foi de R$ 733,7 milhões, mas só tendo havido um retorno de R$ 
355,940 milhões, gerando o pré-falado resultado líquido negativo de R$ 377,790 milhões, que 
acertadamente deve compor o cálculo do mínimo constitucional previsto no art. 212. 
74.  Assim, conclui o Balanço Geral do Estado pelo cumprimento dos 
gastos com educação no limite do mínimo constitucional exigido. Todavia, há de serem feitas 
algumas ponderações sobre o tipo dos gastos realizados, uma vez que a dicção constitucional 
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esclarece que as aplicações devem ser destinadas à “manutenção e desenvolvimento do 
ensino”, termo que é regulamentado pelo art. 70 e 71, da Lei n. 9.394/96. 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 
as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se 
destinam a: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais 
da educação; 
II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 
equipamentos necessários ao ensino; 
III – uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente 
ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; 
V - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas 
de ensino; 
VI - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas; 
VII - amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao 
disposto nos incisos deste artigo; 
VIII - aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de 
transporte escolar. 
Art. 71. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do 
ensino aquelas realizadas com: 
I - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando 
efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao 
aprimoramento de sua qualidade ou à sua expansão; 
II - subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, 
desportivo ou cultural; 
III - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam 
militares ou civis, inclusive diplomáticos; 
IV - programas suplementares de alimentação, assistência médico-
odontológica, farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência 
social; 
V - obras de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou 
indiretamente a rede escolar; 
VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio 
de função ou em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
 

75. Considerando as especificações legais, deve-se asseverar a incorreção 
do cômputo dos pagamentos com pessoal inativo, mesmo que originário da própria pasta da 
educação, como despesa a compor o limite mínimo constitucionalmente previsto. Não é difícil 
observar que a exigência constitucional tem como finalidade garantir uma melhor estruturação 
e eficiente funcionamento das redes públicas de ensino, assim, o pagamento de pessoal 
inativo, ou sem qualquer relação com o serviço de educação (art. 71, VI), em nada se alinha 
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com o comando normativo, principalmente diante da existência de fundos previdenciários 
providos com essa idêntica função. Veja-se o seguinte excerto: 

Para esse efeito, também não serão computados os recursos despendidos pela 
União no apoio financeiro aos Municípios que instituírem programas de 
garantia de renda mínima associados a ações socioeducativas, assim como os 
gastos pelos Estados e Municípios na concessão de benefícios pecuniários às 
famílias carentes, em complementação do valor transferido pela União (Lei 
n. 9.533/97, art. 6º). Assim, os recursos despendidos com o denominado 
Programa de Garantia de Renda Mínima não podem ser computados como 
MDE.  
Também não constituem despesas com manutenção e desenvolvimento 
do ensino o pagamento de proventos e outros gastos vinculados à 
inatividade dos professores e demais trabalhadores da educação. De 
fato, o pagamento do pessoal inativo – egresso, ou não, do sistema de 
educação – deve ser feito à custa do orçamento da previdência de cada 
um dos membros federados. A Lei Complementar n. 101/00 (LRF) 
preceitua que os sistemas de previdência devem ser autossustentáveis, 
pagando os benefícios com os recursos provenientes das contribuições (art. 69).7 
 

76. Do parecer da Auditoria extrai-se que R$ 53,452 milhões tiveram essa 
destinação, tendo sido mencionado ainda que a Secretaria do Tesouro Nacional dispõe sobre 
essa questão no “Manual de Demonstrativos Fiscais”, volume II, RREO, aprovado pela 
Portaria STN n. 462/2009, com validade para o exercício de 2010: 

Conforme previsão legal, consideram-se, como MDE, as despesas realizadas 
com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. 
Sob esse aspecto, o art. 70, inciso I, da LDB, determina que, no que se refere 
a gastos com pessoal, considerem-se as despesas destinadas à remuneração 
e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação, 
excetuando-se as despesas com pessoal quando em desvio de função ou em 
atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 
previsto no art. 71, inciso VI da lei acima referida.  
A Constituição, por sua vez, distingue expressamente em seu texto os termos 
provento, pensão e remuneração, aplicando o termo remuneração para os 
servidores ativos, provento para os inativos e pensão para os pensionistas. 
 

77. Esclarece ainda que, por esse fato, o total gasto com educação cai 
dos 25% anteriormente apontados para 21,82%, conforme consta à fl. 360 dos autos. 
Apesar da indiscutível irregularidade nesse tocante, o mencionado parecer faz a seguinte 
ressalva: 

                                                           
7 FURTADO, J.R. Caldas. Direito Financeiro. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 260. 



 Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procuradoria-Geral  

Página 22 de 36 
 

 Apesar do que fora exposto nos parágrafos acima, ou seja, do não 
atendimento ao percentual mínimo com gastos com MDE, entendemos que 
esse procedimento de incluir os inativos e pensionistas no limite 
constitucional já vem sendo adotado pelo Estado de Alagoas há anos, mas o 
Tribunal sempre permaneceu inerte quanto ao aprofundamento da análise 
dessas rubricas, só tendo tomado a iniciativa de solicitar o detalhamento 
dessas despesas nas Contas de Governo de 2009. Dessa forma, sempre houve 
uma “aceitação tácita” desta Corte de Contas quanto ao procedimento 
adotado, através da aprovação das contas. 
 Assim, tendo sido analisada na Prestação de Contas do Governador 
referente ao exercício de 2009, a questão já foi objeto de ressalva no Parecer 
Prévio sobre a mesma, Processo TC – 4365/2010, mas considerando o lapso 
temporal entre a data de deliberação dessas contas – 03 de novembro, e a 
execução orçamentária do exercício de 2010, fica óbvia a impossibilidade 
fática de conhecimento prévio dos gestores sobre a manifestação deste 
Tribunal de Contas a respeito da matéria. 
 Assim sendo, somos da opinião de que se faz necessário uma 
manifestação expressa de nosso Tribunal, através de ressalva, e 
recomendação no sentido de não mais considerar essas rubricas no limite 
constitucional, visto que, sob nenhum aspecto, esses gastos contribuem 
para a manutenção ou para o desenvolvimento da educação em nosso Estado, e exigir o fiel cumprimento dessa recomendação para o exercício 
financeiro de 2012. (grifo nosso).  

78. Dada a devida consideração ao entendimento esposado pela 
respeitável Auditoria deste Tribunal, este órgão ministerial se posiciona em sentido diverso. A 
irregularidade reiterada não deve ser escusa para o cometimento da própria irregularidade, 
assim como a inação do órgão de controle não pode ser tomada como “aceitação tácita”, 
conforme exposto. Tal entendimento, ao contrário, induz à conformidade das ações anteriores 
consistentes na emissão de parecer prévio pela aprovação das contas a despeito do desrespeito 
ao limite mínimo constitucional em tela. Conforme exposto, a inadequação do cômputo do 
pagamento dos inativos para fins do limite mínimo a que alude o art. 212, da CF, não advém 
sequer de forte divergência interpretativa, configurando induvidosamente má destinação dos 
recursos reservados à MDE, com expressa advertência da Secretaria do Tesouro Nacional e 
dos manuais que tratam da matéria, representando irregularidade de ordem material 
insuperável no sistema de contas. 
79. Ademais, não exige o ordenamento jurídico, nem é razoável que assim 
seja, a ciência prévia do gestor mediante a anotação com ressalvas de suas contas, para 
somente após tal recomendação ser possível ou viável o julgamento pela irregularidade das 
mesmas, como defende a r. Auditoria desta Corte, ainda que se reconheça, desde a primeira 
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manifestação do órgão de controle, sobre a existência de conduta em desconformidade com a 
Carta suprema. Ao contrário, exige o caso uma pronta e enérgica atitude da Corte no sentido 
de reconhecer a irregularidade chapada que se apresenta, ainda mais quando se está diante de 
violação indireta a direito fundamental com destaque constitucional.  
80. Além disso, conforme exarado, esse mesmo ponto já foi objeto de 
ressalva constante no parecer prévio do exercício anterior, sendo descabida a sua repetição. 
Novamente, importante enfatizar que a questão ora abordada não configura uma mera 
irregularidade, entre as tantas tão comuns a uma administração pública com rigores formais 
tão acentuados como é a brasileira. O ponto em debate trata da destinação de recursos 
direcionados à efetivação satisfatória de um direito fundamental social essencial à construção 
de uma sociedade plenamente desenvolvida, determinante para o alcance dos objetivos 
constitucionais previstos no art. 3º, da CF, de modo que qualquer imprecisão na sua 
consecução representa grave ofensa ao bem jurídico em tela e aos objetivos traçados por 
nossa República. 
81. Conclui-se, portanto, pelo não cumprimento do percentual mínimo 
previsto na Constituição para os gastos com educação. 
82. No que concerne aos gastos relativos ao FUNDEB, verificam-se 
algumas imprecisões com relação aos números apresentados no Balanço Geral do Estado e 
àqueles constantes no parecer proveniente do Conselho Estadual de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB, presente nos autos anexos de n. 7271/2011. 
83. Enquanto o Conselho Estadual toma como referência de receita total 
do FUNDEB, em 2010, o valor de R$ 463.848.293,98, o BGE aponta R$ 427,851 milhões. 
Certamente tal diferença de valores (fato que ocorre também com relação a outras cifras, 
como no detalhamento das despesas e no atendimento dos índices legais relativos à destinação 
dos gastos), toma com base itens diferentes, apesar de se utilizarem do mesmo rótulo. Os 
valores apresentados para definição da receita total demonstram bem o que ora se afirma. Para 
a definição da receita total, o parecer do Conselho Estadual de Acompanhamento Social do 
FUNDEB agregou os valores advindos de transferências correntes, receita patrimonial 
(rendimento das aplicações financeiras), créditos bancários, restos a pagar de 2008/2009 e o 
saldo orçamentário do final do exercício de 2009, transferido para 2010. O BGE, por sua vez, 
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refere-se apenas a Transferências de Recursos do FUNDEB, Complementação da União ao 
FUNDEB e receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB. 
84. O que aqui se quer anotar com as considerações ora em tela é a pouca 
clareza e detalhamento com que as contas foram prestadas. Pode-se concluir, pois, que a 
prestação de contas enviadas ao Conselho Estadual de Acompanhamento Social do FUNDEB 
é diversa da apresentada nestes autos, o que gera certo desencontro de informações e também 
uma prestação relativamente ineficiente, uma vez que não se é capaz de elucidar com 
transparência todos os itens e valores que integram cada montante que figura nas tabelas. 
85. O valor total das despesas realizadas também sofre deste mesmo 
problema. O total que serviu de parâmetro para o Conselho monta de R$ 396.799.803,87, ao 
passo em que o BGO faz referência a R$ 440.566 milhões. Mais uma vez, o déficit de 
informações pormenorizadas acerca de quais elementos compõem cada item a integrar esta 
cifra dificulta a verificação de qual valor seria o mais acertado, ou se ambos estão certos, 
embora tomando parâmetros diferenciados. Como já dito, este tipo de imprecisão prejudica 
uma análise mais acurada das contas prestadas, diante da dificuldade de apurar 
aprofundadamente as ações por trás dos números apresentados. 
86. Este quadro se reflete no cálculo do percentual gasto com 
profissionais do magistério, onde o desencontro de números permanece. Primeiro, deve-se 
asseverar que o percentual em questão deve ser extraído tomando como base o valor total dos 
recursos anuais do Fundo, conforme explicita o art. 22, da Lei n. 11.494/07: “Art. 22.  Pelo 
menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao 
pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo 
exercício na rede pública”. Entretanto, na realização deste cálculo o BGO toma como 
referência o total das despesas realizadas e não o total dos recursos disponíveis, o que 
certamente traz resultado equivocado. Os números apresentados pelo Governo do Estado são 
R$ 368.859 milhões como pagamento dos profissionais do magistério, em relação com o total 
das despesas realizadas (base de cálculo equivocada, conforme asseverado), R$ 440.566 
milhões, o que gera o percentual de 86,21%. 
87. Por sua vez, os números extraídos do parecer do Conselho de 
Acompanhamento Social do FUNDEB promove o cálculo utilizando as balizas legais, pois 
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toma o valor do gasto com profissionais do magistério (R$ 368.858 milhões) em relação com 
a receita total do Fundo, que afirma ser de R$ 463.848.293,98, chegando a um percentual de 
79,5%. Faz ainda o adendo de que se o valor total de receitas do fundo desconsiderar os 
saldos transferidos de anos anteriores, ou seja, utilizando-se apenas dos recursos transferidos 
pela União, incluindo os valores de complementação (o que gera um montante total de R$ 
444.998.759,95), o percentual atinge 82,8%. 
88. Apesar de em todas as variações aqui trazidas o percentual ultrapassar 
o mínimo prescrito legalmente, a crítica quanto à imprecisão das contas prestadas deve 
permanecer, inclusive com relação ao não detalhamento das ações ou fontes que compõem 
cada número apresentado. 
89. Inclusive, a única ressalva aposta pelo mencionado Conselho de 
Acompanhamento Social do FUNDEB é também nesse sentido: 

Essas folhas representam o conjunto de servidores da Secretaria de Estado da 
Educação e do Esporte, apenas na Função Educação, pois em atendimento à 
recomendação deste Conselho em pareceres anteriores, a Coordenadoria 
Especial de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, procedeu em meados de 
2010 a separação da folha do pessoal que atua na aera do esporte não 
vinculado à escola. Uma outra recomendação do CEFUNDEB, também em 
pareceres anteriores, refere-se a separação das folhas dos profissionais 
atuantes na educação básica remunerados com mínimo de 60% (sessenta por 
cento) da receita do FUNDEB e aqueles da atividade meio, também atuantes 
na educação básica com subsídios/salários contidos no limite dos 40% 
(quarenta por cento). Esta recomendação ainda não foi atendida e segundo 
informação da Coordenadoria Especial de Gestão e Desenvolvimento de 
Pessoas, o trabalho deverá ser feito em articulação com a Secretaria de 
Estado da Gestão Pública – SEGESP, o que não aconteceu até o presente, 
pois a SEGESP após contratar uma nova empresa para a organização da 
folha de pagamento, implantou um sistema que está em fase de ajustamento, 
causando inclusive alguns transtornos de ordem operacional. Com ausência 
de informação precisa no tocante ao assunto, apenas supõe-se que pelo 
percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB nas rubricas de pessoal e 
encargos sociais, a folha dos profissionais do magistério da educação básica, 
incluindo os profissionais que oferecem suporte pedagógico ao exercício da 
docência, está em torno dos 60% (sessenta por cento) da receito. Faz-se 
necessário, entretanto, que a Secretaria de Estado da Educação e do 
Esporte, busque esta identificação já no primeiro semestre de 2011, a 
fim de que os dados se tornem precisos acerca da distribuição das 
despesas com pagamento de pessoal, em cumprimento ao art. 22, da Lei n. 11.494, de 20/06/2007 [grifos no original]. 
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90. Ainda com relação à gestão dos recursos do FUNDEB, cabe, por fim, 
tratar da exigência contida no art. 21, da Lei n. 11.949/07, que dispõe que os recursos do 
FUNDEB, inclusive os oriundos de complementação da União, deverão ser utilizados no 
mesmo exercício financeiro, só sendo possível a transferência para o exercício seguinte o 
limite de 5%, a ser utilizado ainda no primeiro trimestre por meio da abertura de crédito 
adicional. Veja-se: 

Art. 21.  Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de 
complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes forem 
creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento 
do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da 
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
[...] 
§ 2o  Até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos 
Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos 
termos do § 1o do art. 6o desta Lei, poderão ser utilizados no 
1o (primeiro) trimestre do exercício imediatamente subsequente, 
mediante abertura de crédito adicional. 
 

91. Sobre este ponto, o parecer do Conselho de Acompanhamento Social 
do FUNDEB noticia que do total dos recursos do Fundo no exercício de 2010, R$ 
23.273.062,60 foram incorporados à programação orçamentária de 2011. Segundo as contas 
objeto de análise no Parecer do Conselho, o total de receitas do Fundo foi de R$ 
463.848.293,98, o que implica numa transferência de 5% para o exercício subsequente. 
92. Todavia, se for tomado como base o valor total de recursos de que fala 
o BGO, que é de R$ 427.851 milhões, esse percentual se altera para 5,4%. Essa dubiedade 
quanto ao atendimento ou não ao limite legal enfatiza a pertinência e gravidade das 
críticas abordadas nos parágrafos anteriores. 
 

IX. Gastos com Saúde 
 
93. Com relação aos gastos com saúde, a Constituição também faz 
exceção ao princípio da não vinculação das receitas de impostos (art. 167, IV) e prescreve que 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem aplicar anualmente um 
percentual mínimo de suas receitas em ações e serviços públicos de saúde. O art. 6º, da Lei 
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Complementar n. 141/12, dispõe que para os Estados e para o Distrito Federal esse percentual 
deve ser de 12%. 
94. Aponta o Balanço Geral do Estado que em 2010 o valor que serve de 
base de cálculo para esse percentual foi de R$ 3,767 bilhões, o que gera para o Estado o dever 
de aplicar, no mínimo, o valor de R$ 452,054 milhões em despesas próprias com ações e 
serviços públicos de saúde. 
95. Em análise às tabelas apresentadas às fls. 37v, a Auditoria, em seu 
parecer, chegou à conclusão de que o limite mínimo foi cumprido em 12,43%, por ter sido 
aplicado em ações e serviços públicos de saúde o valor de R$ 468.220 milhões. O BGO, em 
sua tabela da pg. 37v, informa que o percentual alcançado foi de 12,46%, tendo como 
referência o valor de R$ 469,381 milhões, já descontados os restos a pagar de despesas 
próprias com ações e serviços públicos de saúde cancelados no exercício. 
96. Importante mencionar que apesar de constituir uma diferença pequena 
no valor, ocorre por uma diferença substancial na forma de calcular as despesas que podem ou 
não compor os gastos que integram o limite mínimo. O parecer da auditoria afirma que não 
devem ser contabilizados: 

Gastos do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de 
Alagoas, num total de R$ 5,271 milhões, por serem serviços de saúde 
ofertados à clientela fechada, não atendendo ao princípio da universalidade 
de acesso aos serviços de saúde, tal qual exige o art. 7º, inciso I, da Lei 
Federal n. 8.080/90; 
Valores referentes a despesas que não estejam diretamente ligadas a ações e 
serviços de saúde, como Alimentos para Animais e Festividades e 
Homenagens, no montante de R$ 81.182,92 (oitenta e um mil, cento e 
oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).  

97. Por outro lado, a auditoria não menciona abater do total os valores de 
restos a pagar cancelados no exercício, o que, segundo o BGO, foram na quantia de R$ 4,981 
milhões. 
98. Importante também transcrever a ressalva feita pela Auditoria, que 
trata da mesma questão tocada no tópico anterior acerca da transparência e detalhamento na 
prestação das contas. Essa ressalva retoma a questão acerca da forma como as contas vêm 
sendo prestadas e sua dificuldade para que se empreenda uma análise suficientemente acurada 
das finanças públicas no exercício avaliação. Confira-se: 
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Ressaltamos ainda que desse total, R$ 84,250 milhões são de administração 
geral da UNCISAL, instituição de ensino que, sabemos, presta alguns 
serviços público de saúde. No entanto, é sabido também que apenas as 
ações administrativas indispensáveis à prestação desses serviços de 
saúde e diretamente ligadas a eles podem entrar no cômputo do limite. 
Assim, levando em conta a resposta dada pela Secretaria de Estado da 
Fazenda em diligência feita nas contas de governo de 2009 sobre a 
mesma questão, esclarecendo que todas as despesas apresentadas no 
Balanço Geral do Estado na função Saúde se referiam a ações 
administrativas computáveis no limite constitucional, consideramos em nosso cálculo todo o montante mencionado acima.  

99. Como se vê, para operar os seus cálculos, a Auditoria acaba 
presumindo como corretos os números apresentados, por força do déficit de detalhamento 
das informações prestadas. Percebe-se também que tal prática de suprimir informações 
relevantes é reiterada nas prestações de contas, provindo desde outros exercícios. Além disso, 
essa obscuridade com relação à destinação dos gastos põe em dúvida, inclusive, o 
cumprimento do limite constitucional, principalmente pelo fato de que os números 
apresentados estão rente ao mínimo autorizado, como se aquele devesse ser necessariamente o 
valor a ser aplicado e não um referencial mínimo. Essa conduta denota uma preocupação 
exclusiva em cumprir apenas formalmente (e minimamente) os parâmetros instituídos, sem 
verdadeiro apego à qualidade ou à melhoria do serviço prestado à população. 
100. Tal crítica não vem a esmo, emana dos próprios números dados, 
conforme bem observado às fls. 364: 

Mais uma vez, assim como fizemos no Parecer da Auditoria n. 01/2011, 
referente às contas de governo de 2009, chamamos a atenção para a grande 
proporção de despesas executadas na subfunção Administrativa Geral, num 
total de R$ 315,97 milhões. Esse valor equivale a 66,59% do total 
considerado para fins de limite, significando que foi gasto apenas 
33,41% do total das despesas em ações e serviços finalísticos à 
população, demonstrando um alto custo administrativo na oferta desses serviços. 
 

101. Logo, apesar de cumprido formalmente o limite mínimo de 12% ( a se 
considerar satisfatórias as incipientes informações trazidas aos autos), por ter sido alcançado o 
percentual de 12,46%, esses números não são verdadeiramente elucidativos acerca dos 
esforços do governo na área de saúde, sem representar necessariamente um efetivo serviço 
prestado à sociedade. Cabe enfatizar também a reiterada conduta de omitir informações 
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relevantes concernentes à destinação dos gastos públicos incluídos no cômputo do limite que 
aqui se analisa. 
 
 

X. Gastos com Pessoal 
 
102. O art. 169, da CF, estabelece que "A despesa com pessoal ativo e 
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar". A lei complementar em questão é a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, LC n. 101/00, que define os percentuais máximos da despesa total 
com pessoal para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, incluindo, nesse 
total, quaisquer espécies remuneratórias, inclusive os gastos com inativos, pensionistas e com 
os contratos de terceirização de mão de obra referentes à substituição de servidores e 
empregados públicos. Essa é a dicção do art. 18, da LRF: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 
total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 
ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 
espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 
variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 
 

103. Como bem se sabe, o limite máximo possível aos Estados, de acordo 
com o art. 19, II, da LRF, é de 60% da Receita Corrente Líquida. Desse total, a repartição 
entre os poderes é feita consoante art. 20, II, LRF, sendo: 

 a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Estado; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 
 

104. O valor da Receita Corrente Líquida em 2010 foi de R$ 4.205.565 
bilhões, conforme já demonstrado no tópico V. 
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105. A tabela da fl. 38 informa que o total de despesas com pessoal do 
Poder Executivo, no ano de 2010, foi de R$ 1.902.411 bilhões, o que significa, em percentual, 
45,24% da RCL, demonstrando o cumprimento do limite do art. 19, II, "c", da LRF. 
106. Ainda na fl. 38 extrai-se que o total de gastos com pessoal em 
números globais atinge R$ 2.291.028 bilhões, o que significa 54,48% da Receita Corrente 
Líquida, indicando que também atende ao percentual previsto no art. 19, II, caput, da LRF. 
107. Por outro lado, não foi trazida nenhuma informação relativa ao 
atendimento de tais limites por parte dos demais Poderes, como seria apropriado, 
principalmente tomando por base o comando que se extrai do art. 56, da LRF. 
108. Cabe também registrar a observação feita pela Auditoria desta Casa 
em seu parecer, ao mencionar que no ano de 2009 as despesas com pessoal ficaram acima do 
teto estipulado pela LRF, tanto nos valores globais quanto nos números do Poder Executivo, 
portanto, dignos de nota os esforços do Governo no acerto das contas públicas com relação a 
esta matéria. 
109. Além do que mencionado, e apesar do avanço, é ainda necessário dar 
aplicabilidade ao art. 59, §1º, da LRF, que determina: 

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: 
§ 1º Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 
20 quando constatarem: 
[...] 
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% 
(noventa por cento) do limite; [...]  

110. Considerando que o limite total da despesa com pessoal seja de 60% 
para os números globais e 49% para as contas do executivo, importa afirmar que 90% destes 
valores consistem nos percentuais de 54% e 44,1%, respectivamente. Conforme já 
mencionado, em 2010 esses índices ficaram em 54,48% para as contas globais do Estado e 
45,24% para as do Poder Executivo, ficando ambas acima da marca de 90% do limite 
permitido pela LRF, alcançando àquele que a doutrina tem chamado de “limite de alerta”, 
tendo em vista que ocasiona a emissão de alerta por parte do Tribunal de Contas, informando 
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acerca das proibições decorrentes do atingimento de 95% (art. 22, parágrafo único, LRF) ou 
de se ultrapassar o máximo permitido (art. 23, LRF). 
111. É certo que a emissão de alerta, in casu, é imperiosa por parte desta 
Corte de Contas. Mas cabe acrescentar, sem dúvidas, que o único percentual que autoriza tal 
advertência é aquele referente aos números totais do Estado, tendo sido feita a menção às 
contas do Poder Executivo apenas como parâmetro para demonstrar que a situação de alerta é 
imputável também ao governante em foco. 
112. Outro ponto que deve ser mencionado é a inclusão no cálculo dos 
gastos com inativos e pensionistas custeados por recursos não vinculados. Embora a 
Resolução TCE/AL n. 115/01 afirme que as despesas com inativos não integrarão o somatório 
de gastos com pessoal em qualquer hipótese, a Secretaria do Tesouro Nacional traz orientação 
mais consoante com o art. 18, da LRF, e arts. 168 e 169, da CF, por meio da Portaria 559/01, 
que afirma: "As despesas com pessoal inativo e pensionista, custeadas com recursos não 
vinculados, não serão deduzidas no demonstrativo". 
113. Assim, apesar da regulamentação provinda do TCE/AL em sentido 
diverso, acertada a conduta do Governo Estadual ao fazer a dedução dos valores gastos com 
"inativos e pensionistas com recursos vinculados" do total a compor o cálculo dos limites ora 
em análise. 
 

XI. Operações de Crédito, Garantias e Contragarantias 
 
114. Em análise ao Balando Geral do Estado verifica-se que não há 
qualquer informação acerca do atendimento dos limites para a realização de operações de 
crédito, operações de crédito por antecipação de receita (ARO), garantias e contragarantias. 
115. Para fazer essa análise, a Auditoria, em seu Parecer, afirma que, em 
razão da omissão de tais informações, toma como referência os resultados encontrados no 
Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2010, que diz terem sido confirmados pelos 
valores constantes no BGE. 
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116. O art. 167, III, da CF, veda a realização de operações de crédito em 
montante superior ao das despesas de capital, com exceção apenas daquelas autorizadas 
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade específica, aprovado por maioria 
absoluta. 
117. À fl. 367 consta tabela de onde se extrai que no exercício de 2010 as 
operações de crédito, tanto externas quanto internas, ficaram a apenas 13,4% das despesas de 
capital, demonstrando o atendimento ao que prescrito no texto constitucional. 
118. A Resolução n. 43/01, do Senado, no art. 7º, inciso I, prevê que o 
montante das operações de crédito não poderá ser superior a 16% da Receita Corrente Líquida 
do respectivo exercício. Já as operações de crédito por antecipação de receita (ARO) não 
podem exceder a 7% da RCL, conforme art. 10, da mencionada Resolução. Ainda seguindo os 
cálculos apresentados no parecer da auditoria, a relação entre operações de crédito e Receita 
Corrente Líquida encontra um percentual de 4,74%, ou seja, abaixo do limite máximo 
previsto pela Resolução.  
119. Além disso, conclui a Auditoria a partir do Relatório de Gestão 
Fiscal relativo ao 3º bimestre de 2010 que não houve qualquer garantia concedida pelo 
Estado de Alagoas, nem qualquer saldo de ARO no exercício de 2010, não havendo, pois, 
percentual de ARO em relação à RCL a ser analisado. 
120. Mais uma vez fica demonstrada a fragilidade das contas apresentadas 
ao omitir informações relevantes acerca do cumprimento de limites constitucionais e legais na 
gestão das finanças públicas. O caso em tela se mostra mais grave do que as críticas 
delineadas ao longo deste parecer, pois no presente tópico a imprecisão e obscuridade dos 
números e detalhamento de valores foi substituída pela total omissão acerca dos pontos ora 
abordados, sendo as conclusões acima expostas resultado de análise, por parte da Auditoria, 
do Relatório de Gestão Fiscal do 3º quadrimestre de 2010 e não do Balanço constante nos 
autos, que não cuidou, quando deveria, de tais informações. 
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XII. Programa de Ajuste Fiscal 
 
121. Com fundamento na Lei Federal n. 9.496/97, o Governo do Estado de 
Alagoas firmou com a União o Programa de Ajuste Fiscal, como parte do programa de apoio 
à reestruturação e ajuste fiscal dos Estados. Informa a Auditoria que o Ajuste Fiscal em 
análise é decorrente do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de 
Dívidas n. 017/98 STN/COAFI, de 29 de junho de 1998. Tal acordo consiste, por parte da 
União, na assunção, consolidação e refinanciamento da dívida pública mobiliária de 
responsabilidade do Estado, prevendo, como contrapartida, uma série de medidas a serem 
adotadas, para garantir a efetividade do ajuste. 
122. Pelas informações constantes no BGE, das cinco metas imponíveis 
para o exercício de 2010, uma delas não foi alcançada, referente à relação entre despesas de 
investimento e Receita Líquida Real, que deveria atingir o percentual de 21,37%, mas 
efetivamente só alcançou 19,04%. 
123. A Resolução n. 97/98, que autoriza o Estado de Alagoas a contratar a 
referida operação de refinanciamento com a União, prevê em seu art. 2º, §3º o que segue: 

§ 3º O descumprimento pelo Estado de Alagoas das obrigações 
constantes do contrato de refinanciamento, ou dos contratos dele 
integrantes, incluindo atraso de pagamentos e a não observância das metas 
e compromissos constantes do Programa de Restauração e de Ajuste Fiscal, a que se refere a cláusula décima quinta do contrato, implicará, 
durante todo o período em que persistir o descumprimento: 
I - a substituição dos encargos financeiros mencionados na cláusula sétima 
por encargos equivalentes ao custo médio de captação da dívida mobiliária 
interna do Governo Federal, acrescido de juros moratórios de 1% a.a. (um 
por cento ao ano); e 
II - a elevação, em quatro pontos percentuais, do percentual da RLR tomado 
como base para a apuração do limite de dispêndio previsto nas cláusulas 
quinta e sexta do contrato. 
 

124. Como se vê, o descumprimento de qualquer das metas fiscais, mesmo 
que por uma margem percentual estreita, como parece querer afirmar o BGE, indistintamente 
acarreta sanções que têm como finalidade o recrudescimento do juros da dívida do Estado de 
Alagoas, o que acarreta inevitavelmente no aumento da própria dívida. 
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XIII. Conclusões 

 
125. Por tudo o que até aqui exposto, faz-se coro com todas as 
recomendações e determinações feitas pela Auditoria às fls. 370 a 372. Além destas, servem 
particularmente como principal objeto de avaliação para a manifestação final deste órgão 
ministerial os seguintes pontos: 
 

a) Inobservância do equilíbrio financeiro-orçamentário ao promover atualização das 
previsões orçamentárias (déficit de R$ 235,763 milhões) e a abertura de créditos 
suplementares sem qualquer previsão legislativa em 286,82% acima da margem 
permitida na LOA; 

b) Excesso de dependência do Estado de Alagoas das receitas provindas de outros entes 
da federação, demonstrando a inexistência de autonomia econômico-financeira por 
parte do Estado-membro e a ausência de medidas efetivas na reversão desse quadro,  
conforme ficou delineado no item III deste Parecer; 

c) Aumento de 305,7% do Passivo Real a Descoberto com relação ao exercício de 
2009, dos quais 117,94% não são acompanhados de qualquer justificativa do Governo 
do Estado; 

d) Dívida Consolidada Líquida 4,29 vezes acima da margem permitida pela 
Constituição do Estado de Alagoas e também acima do limite previsto no Anexo 
de Metas Fiscais para o exercício de 2010; 

e) Superávit Primário abaixo da meta fiscal estipulada na LDO, o que acarretou a 
necessidade de financiamento de R$ 198,9 milhões apenas para o pagamento do 
serviço da dívida, dando continuidade ao ininterrupto crescimento da dívida do 
Estado de Alagoas; 

f) Descumprimento do limite mínimo de 25% da receita líquida de impostos e 
transferência com gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme 
prevê o art. 212, da CF, por ter alcançado apenas 21,82% da RLIT, cabendo 
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enfatizar, ainda, que esse mesmo ponto foi objeto de ressalva nas contas 
referentes ao exercício de 2009; 

g) Reiterada inclusão das despesas com inativos no cálculo dos gastos em 
manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) para fins de contabilização do 
limite mínimo previsto no art. 212, da CF; 

h) Reiterada obscuridade na destinação dos gastos do FUNDEB, principalmente para 
as despesas concernentes ao pagamento dos profissionais do magistério para fins de 
cálculo do cumprimento do limite mínimo de 60% dos valores do FUNDEB, prescrito 
no art. 22, da Lei Federal n. 11.494/07; 

i) Imprecisão quanto à utilização de ao menos 95% das receitas do FUNDEB no 
próprio exercício financeiro, causando dúvida quanto ao cumprimento do limite 
contido no art. 21, §2º, da Lei n. 11.949/07;  

j) Reiterada imprecisão acerca dos gastos em ações e serviços de saúde, o que gera 
profunda incerteza sobre o cumprimento do limite mínimo de 12% da RLIT de 
dispêndio com tal finalidade, devendo-se enfatizar ainda a diminuta aplicação de 
apenas 33,41% do total gasto com ações finalísticas na dita área de saúde, sendo 
estas as que representam benefício direto à sociedade; 

k) Total omissão a respeito das informações concernentes ao atendimento dos 
limites constitucionais e legais para a realização de operações de crédito, 
operações de crédito por antecipação de receita (ARO), garantias e 
contragarantias; 

l) Não cumprimento de meta fiscal proveniente do Programa de Ajuste Fiscal, referente 
à relação entre despesas de investimento e Receita Líquida Real, que ocasiona a 
majoração dos juros moratórios imputáveis à dívida alagoana e, consequentemente, no 
crescimento da própria dívida. 

 
126. Por conseguinte, diante não apenas da gravidade de cada uma dessas 
observações, mas considerando também a reiteração quanto a pontos que foram objeto de 
ressalvas em pareceres anteriores e considerando ainda a constante supressão de informações 
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que verdadeiramente obstaculizam uma efetiva atuação dos órgãos de controle externo, 
manifesta-se este Ministério Público de Contas pela existência de diversas 
irregularidades de ordem material nas contas prestadas, forte na previsão contida no 
art. 21, III, a, da LOTCE/AL. Manifesta-se também pela emissão do alerta de que trata o 
art. 59, §1º, da LRF, por ter o total de gastos com pessoal ultrapassado 90% do limite máximo 
permitido, informando acerca das proibições decorrentes do atingimento de 95%, contidas no 
art. 22, parágrafo único, da LRF, ou se ultrapassar o máximo permitido, com previsão no art. 
23, da LRF. 
127. No entanto, considerando a necessidade de se estabelecer ao 
contraditório e à ampla defesa assegurados constitucionalmente, preliminarmente, 
entende este Órgão Ministerial pela imperiosa notificação do Excelentíssimo 
Governador do Estado de Alagoas (Teotônio Brandão Vilela Filho) para apresentar 
defesa no prazo legal. 
128. Caso apresentada defesa, devem os autos novamente ser remeditos 
ao Ministério Público de Contas para apreciação. Não havendo, opina-se desde já pela 
emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das contas do Excelentíssimo Senhor 
TEOTONIO BRANDÃO VILELA FILHO, Governador do Estado de Alagoas, no 
exercício de 2010, pelas razões expostas.  

 
Maceió, 03 de novembro de 2014. 

 
PEDRO BARBOSA NETO Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 


