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EMENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. GOVERNADOR DO 
ESTADO DE ALAGOAS. EXERCÍCIO DE 2010. 
ANÁLISE DE DEFESA DO GESTOR. PRELIMINAR DE 
PERDA DE OBJETO DA DEMANDA POR JÁ TER 
HAVIDO O JULGAMENTO DAS CONTAS ORA 
ANALISADAS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 
IMPROCEDÊNCIA. A EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 
PELO TRIBUNAL DE CONTAS NÃO SE SUBMETE A 
RESTRIÇÃO TEMPORAL. MÉRITO. INSUBSISTÊNCIA 
DAS TESES DEFENSIVAS. CONFIRMAÇÃO DAS 
IRREGULARIDADES MATERIAIS ELENCADAS NO 
PARECER N. 2676/2014/PG/PBN. MANIFESTAÇÃO 
FINAL PELA EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA 
REJEIÇÃO DAS CONTAS. 

 
1. Tratam os autos de prestação de contas apresentada pelo Governador 
do Estado de Alagoas, Teotônio Brandão Vilela Filho, relativas ao exercício de 2010. Em 
seu trâmite, o feito recebeu pareceres técnicos da DFASEMF, DFAFOE e Auditoria, que 
apontaram ressalvas e recomendações de diversos níveis de gravidade. 
2. Ao evoluírem os autos ao Ministério Público de Contas, foi exarado o 
Parecer n. 2676/2014/PG/PBN, o qual verificou a ocorrência de graves irregularidades nas 
contas analisadas, pugnando pela notificação do gestor para que prestasse seus 
esclarecimentos, como condição de uma manifestação conclusiva final, em respeito aos 
princípios do contraditório e da ampla defesa.  
3. Atentando para a fundamentação disposta no parecer ministerial, o 
Pleno do Tribunal de Contas acolheu pedido de concessão de prazo ao gestor, que foi 
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devidamente notificado (conforme AR às fls. 423) e apresentou suas justificativas no Processo 
TC n. 7276/2015. 
4. Os autos foram remetidos à Auditoria, que emitiu nova manifestação, 
afirmando serem insuficientes as alegações trazidas pelo gestor, razão pela qual ratificou a 
conclusão anteriormente exposta, opinando pela aprovação das contas com ressalvas. 
5. Por fim, vieram os autos ao Ministério Público de Contas, para 
parecer conclusivo final. 
 
 É o relatório. 
 
6. Cuida-se de análise de defesa apresentada por Teotônio Brandão 
Vilela Filho, na condição de Governador do Estado de Alagoas do exercício de 2010, em 
relação ao qual se analisam as contas globais. O gestor levanta questão preliminar ao 
julgamento do feito e, subsidiariamente, enfrenta o mérito de algumas das irregularidades 
apontadas no Parecer n. 2676/2014/PG/PBN, sobre o que se passa a tratar. 
 
I. Preliminar: Perda de objeto da demanda 
 
7. Afirma-se, como preliminar de mérito, que houve perda de objeto da 
demanda pelo fato de que a Assembleia Legislativa já procedeu ao julgamento das contas ora 
analisadas, aprovando-as, nos termos do Decreto Legislativo n. 441/2012, o que tornaria 
inócua qualquer nova manifestação do TCE sobre a matéria, motivo pelo qual pede o sumário 
arquivamento do feito. 
8. Defende o ex-gestor que, na análise das contas anuais do Chefe do 
Executivo, o Tribunal de Contas desempenharia papel meramente auxiliar, emitindo Parecer 
Prévio cujo intento seria apenas subsidiar o julgamento político a ser proferido pela 
Assembleia Legislativa Estadual, parecer este que, nos termos da Constituição Estadual, 
deveria ter sido enviado à ALE no prazo de sessenta dias desde o recebimento da prestação de 
contas. 
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9. Assim, afirma que, no caso dos autos, em razão de ter havido decurso 
do prazo sem o ato do TCE, a ALE já procedeu com o julgamento, faltando interesse jurídico 
na continuidade do processo, por perda de objeto. 
10. Todavia, tal alegação não procede, pois o Parecer Prévio emitido pela 
Corte de Contas tem previsão constitucional específica (art. 71, I) e não consiste em peça 
unicamente informativa, por meio da qual o Tribunal desempenharia atividade meramente 
acessória e, pois, dispensável. 
11. O Parecer Prévio é peça técnica, que cumpre função imprescindível no 
processo de julgamento político das contas anuais do Chefe do Poder Executivo, uma vez que 
é instrumento de transparência e esclarecimento da sociedade sobre o caso. Sua importância 
se afirma, entre outros fatores, porque deve se sustentar em fundamentação técnico-jurídica, 
tendo dupla função: subsidiar a decisão de cunho político a ser proferida pela Assembleia 
Legislativa do Estado e veicular publicamente peça opinativa que esclareça a sociedade sobre 
informações orçamentárias e contábeis que, via de regra, são demasiadamente técnicas. 
12. Portanto, tem papel de relevo no processo democrático, ao aproximar 
a população das questões pendentes de decisão e possibilitar um amplo e crítico debate sobre 
as diversas matérias de interesse social que integram as contas globais do Poder Executivo. 
Apenas se respeitado este trâmite e se viabilizado o acesso à informação (publicidade) estará 
garantida verdadeira legitimidade à deliberação parlamentar, ainda que não se acate a 
exposição técnica emitida pelo Tribunal de Contas. 
13. Logo, é fácil concluir que tal procedimento não pode ser suprimido, 
nem deve se submeter, de maneira estrita, a qualquer prazo, visto que o lapso temporal na 
emissão do Parecer Prévio não representa efetivamente um vício caso a sua consequência 
direta seja a supressão do ato, cuja ausência ocasionará maior vulneração ao sistema 
democrático. 
14. Por fim, fica evidenciado que, neste contexto, embora o Tribunal de 
Contas exerça função auxiliar do Poder Legislativo (art. 71, caput, CRFB/88), atua com plena 
independência, exercendo funções próprias e de destaque na efetivação da democracia, não 
sendo pertinente nenhuma interpretação do texto constitucional que o reduza a um papel 
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meramente acessório ou subserviente, não sendo prescindíveis as suas manifestações, como 
parece crer a defesa. 
15. Já se manifestou neste sentido o Supremo Tribunal Federal: 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Parágrafo 3º do art. 113 
da Constituição do Estado de Santa Catarina, que permite que as contas do 
Município sejam julgadas sem Parecer Prévio do Tribunal de Contas, caso 
este não emita parecer até o último dia do exercício financeiro. 3. Violação 
ao art. 31 e seus parágrafos, da Constituição Federal. 4. Inobservância do 
sistema de controle de contas previsto na Constituição Federal. 5. 
Procedência da ação. (ADI n. 261/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 
em 13/11/2002, pub. 28/02/2003). 
 

16. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem sólido 
entendimento sobre a matéria: 

SÚMULA 31 DO TCEMG (PUBLICADA NO MG DE 10/12/87 — P. 36 — 
RATIFICADA NO MG DE 20/08/97 — P. 35 – MANTIDA NO MG DE 
26/11/08 – P. 72): É ineficaz e de nenhuma validade a Resolução da 
Câmara Municipal que aprova ou rejeita as contas do Prefeito antes da emissão do Parecer Prévio do Tribunal de Contas. 
 
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS — PREFEITURA MUNICIPAL 
— EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO — PEÇA TÉCNICO-JURÍDICA 
OPINATIVA — AFASTADA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO — 
JULGAMENTO PELO LEGISLATIVO — DIMENSÃO 
METAINDIVIDUAL — DIREITO DA COLETIVIDADE — II. 
PROPOSTA DE PARECER PRÉVIO PELA APROVAÇÃO DAS 
CONTAS ANUAIS PRESTADAS 
1. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas constitui peça técnico 
jurídica de natureza opinativa, com o objetivo de subsidiar o julgamento das 
contas pelo Legislativo. 
2. Não se admite a interposição de limitação temporal à atuação do 
Tribunal de Contas, quando o julgamento das contas de governo, 
outorgado ao Poder Legislativo, possa, por via reflexa, ser obstaculizado, tendo em vista tratar-se de direito da coletividade. 
(Prestação de Contas Municipal n. 680.603. Relator: Auditor Gilberto Diniz, julgado em 04/09/12). 
 

17. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua vez, também tem 
aresto que afirma o entendimento ora exposto: 

Remetente: Juiz de Direito. Autor: José Carlos Toloi Réu: Rinaldo Santana 
dos Santos. Relator: Des. Abraham Lincoln Calixto. Reexame Necessário. 
Mandado de segurança. Prestação de contas anual. Reprovação pela câmara 
municipal de Guaraci. Ausência de parecer prévio do tribunal de contas. 
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Inadmissibilidade. Violação ao artigo 71, inciso VI, da Constituição 
Federal, artigo 16, XIV da Lei Orgânica do Município e artigo 1º, 
incisos I e VI, da Lei Complementar n.º 113/2005 (Lei Orgânica do TCE/PR). Ato administrativo ilegal. Lesão a direito líquido e certo 
configurada. Segurança concedida. Sentença confirmada em grau de 
reexame necessário. (TJ-PR - REEX: 6171375 PR 0617137-5, Relator: 
Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 08/06/2010, 4ª Câmara 
Cível, Data de Publicação: DJ: 418)  

18. A esse respeito, convém mencionar que, verificando a ofensa às 
competências do Tribunal de Contas de Alagoas, a ATRICON – Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil – ajuizou a ADPF n. 366/15 junto ao Supremo Tribunal 
Federal, visando à desconstituição dos Decretos Legislativos n. 441/12, 453/14 e 454/14, 
referentes ao julgamento dos exercícios financeiros de 2010 a 2012, por terem sido proferidos 
sem a indispensável emissão do Parecer Prévio do TCE/AL. 
19. Por todo o exposto, não prospera a preliminar levantada, devendo ser 
rejeitada. Quanto ao julgamento proferido pela ALE, não restam dúvidas quanto à nulidade da 
deliberação, motivo pelo qual deve ser recomendada a repetição do ato, após a emissão do 
Parecer Prévio por este Tribunal de Contas. 
 
II. Mérito: Análise pontual de todos os argumentos da Defesa. 
 
20. Evoluindo à análise do mérito da defesa apresentada pelo ex-
Governador, cumpre relacionar as irregularidades que lhe foram imputadas, conjugando os 
principais pontos de ilicitude asseverados nos pareceres oriundos da DFAFOE, da Auditoria e 
do parecer ministerial n. 2676/2014/PG/PBN, a fim de se assentar o cerne das questões 
pendentes de esclarecimento. 
21. Segue, em apertada síntese, o rol das irregularidades contadas na 
prestação de contas de 2010 do ex-Governador: 

a. Previsão orçamentária deficitária em R$ 235.763.000,00 
(duzentos e trinta e cinco milhões setecentos e sessenta e três mil 
reais); 
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b. Abertura de créditos suplementares por ato exclusivo do 
Executivo em 286,82% acima do permitido na LOA; 
c. Aumento de 305,7% do Passivo Real a Descoberto, ocasionada, 
em maior parte, pela remissão de R$ 919.000.000,00; 
d. Dívida Consolidada Líquida acima do máximo permitido na 
CE/AL e no Anexo de Metas Fiscais para o exercício; 
e. Superávit Primário abaixo da meta fiscal estipulada na LDO, 
que ocasionou o financiamento de R$ 198.900.000,00 para cobrir o 
serviço da dívida; 
f. Descumprimento ao art. 212, da CF, que impõe o gasto mínimo 
de 25% da RLIT com manutenção e desenvolvimento do ensino 
(MDE); 
g. Inclusão das despesas com inativos no cálculo dos gastos com a 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; 
h. 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; 
i. 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; 
j. Não cumprimento de meta fiscal proveniente do Programa de 
Ajuste Fiscal; 
k. Não repasse ao tesouro do Estado do Imposto de Renda Retido 
na Fonte (IRRF) dos servidores inativos e pensionistas pelo AL 
Previdência, com redução de 29,78% na arrecadação de Imposto de 
Renda. 

 
22. Compulsando os autos, vê-se que apenas os itens “a”, “b”, “c”, “e”, 
“f”, “g” e “k” foram objeto de defesa, restando sem esclarecimento as irregularidades 
apontadas nos itens “d”, “h”, “i” e “j”, que, por si, já autorizam a rejeição das contas 
apresentadas, o que se pede reiterando os termos do Parecer n. 2676/2014/PG/PBN, constante 
às fls. 376/411 dos autos principais. 
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II.1. Previsão orçamentária deficitária e imprecisão das informações no processo de 
prestação de contas 
 
23. Apontou-se, tanto no parecer proveniente da Auditoria, quanto no 
parecer ministerial, que a previsão orçamentária para o exercício de 2010 comportava um 
déficit que representava violação ao princípio do equilíbrio orçamentário, uma vez que a 
“previsão atualizada” das despesas superava em R$ 235,7 milhões a respectiva “previsão 
atualizada” das receitas. Justificou-se afirmando que tal diferença consiste exatamente no 
superávit financeiro havido no exercício de 2009, indicado na tabela de fls. 12, que não 
poderia compor a previsão orçamentária uma vez que sua contabilização só é possível com o 
fechamento do exercício financeiro anterior, motivo pelo qual não constou como receita 
orçamentária, tendo havido a sua utilização ao longo da execução. 
24. Justificada a razão do aparente desequilíbrio, deve ser acatado o 
esclarecimento, mas cabendo ressaltar que a observação anteriormente posta derivou de 
obscuridade na forma como as informações foram prestadas, dificultando a tarefa de controle 
das contas públicas. Tal crítica já está consignada nos autos desde a primeira manifestação 
ministerial, como se vê às fls. 384, onde consta que “não há clareza nos autos acerca de como 
se procedeu com esta atualização”, referindo-se exatamente à inclusão de previsões de 
despesa sem a correspondente receita, por não haver informações de que tais recursos 
proviriam de créditos adicionais decorrentes de superávit financeiro, assim como não consta 
que tais alterações decorreram da execução orçamentária, motivo pelo qual se afirmou, às fls. 
385: “Frise-se que este déficit se verifica já das previsões orçamentárias e não em 
decorrência da execução” (grifo no original), o que assevera a baixa precisão dos dados 
apresentados, além de não haver referência, nas tabelas descritivas da execução orçamentária, 
a saldos de exercícios anteriores. 
25. Com tal explanação, ressalta-se que a obscuridade ou omissão de 
informações na prestação de contas não deve militar em favor do gestor, sobre quem recai o 
dever de bem prestá-las, porquanto é seu o dever de demonstrar a correção de suas ações no 
exercício do cargo público. Esta é uma crítica que já se fez presente em outros pontos sobre os 
quais o ex-governador não prestou esclarecimentos, como no detalhamento dos gastos do 
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FUNDEB e dos cálculos do cumprimento dos gastos mínimos com a saúde, conforme se 
repete, respectivamente, observações constantes no Parecer n. 2676/2014/PG/PBN, in verbis: 
 

“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”. 
 
“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”.  

26. Portanto, apesar de acolher a justificativa apresentada, reitera-se a 
recomendação exposta pela Auditoria para que faça constar detalhadamente as informações 
concernentes à execução orçamentária, mas ressaltando a necessidade de que este Tribunal de 
Contas não adote postura leniente com relação ao déficit de informações acerca dos gastos 
com educação e saúde, tornando duvidoso o cumprimento das obrigações constitucionais, 
conforme será adequadamente pontuado mais à frente. 
 
II.2. Abertura de créditos suplementares acima da autorização legal 
 
27. Ficou demonstrado na manifestação ministerial que foram abertos 
créditos suplementares num total de 286,82% acima do montante autorizado em lei. Em 
defesa, alegou-se que o limite previsto no caput do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.146/10, era de 
10% do total da despesa fixada no art. 2º, contudo, os §§ 4º e 5º do art. 8º da LOA de 2010 
previu despesas não submetidas a tal limitação, como as despesas com pessoal, encargos 
sociais, dívida pública estadual, precatórios judiciais, contrapartida de convênios, operações 
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de crédito e novos convênios. Assim, afirma que a alegação ministerial não procede, visto que 
para chegar ao valor indicado foram computadas despesas que, por disposição legal, não 
estariam sujeitas à limitação. 
28. Com essa justificativa, não enfrenta verdadeiramente a imputação do 
Parquet de Contas, porquanto ali já se esclarece que, por força do art. 167, VII, CRFB/88, é 
vedada a concessão ou a utilização ilimitada de créditos orçamentários, de modo que não é 
possível interpretar a LOA e concluir pela possibilidade de autorização irrestrita para a 
abertura de créditos suplementares nas matérias elencadas nos §§ 4º e 5º do art. 8º, até por que 
um regramento nesses moldes contraria a finalidade da própria Lei Orçamentária, visto que 
seria alterada ao livre critério do administrador. 
29. No mesmo sentido, a Lei de Responsabilidade Fiscal veda esta prática, 
proibindo que haja na LOA autorização de crédito impreciso ou com dotação ilimitada, nos 
termos do art. 5º, §4º: 

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. (grifo nosso) 
 

30. Assim, considerando que tais razões já estavam previamente 
consignadas no parecer e que o ex-governador não traz elementos novos em seu favor, apenas 
justifica sua ação num suposto cumprimento à estrita legalidade, tem-se a implícita confissão 
quanto à imputação realizada, ante a pretensão de justificar ações desmedidas do Chefe do 
Executivo com base em interpretação legal que afronta o texto constitucional e viola a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
31. Desta forma, o teor do §4º do art. 8º da LOA/2010, ao prescrever que 
“Ficam excluídas do limite estabelecido no caput deste artigo as despesas com pessoal, 
encargos sociais, dívida pública estadual, precatórios judiciais e contrapartida de convênios”, 
não pode ser interpretado como se para tais gastos houvesse autorização ilimitada, ante as 
vedações já referidas. A única interpretação possível é em contrário: pela não inclusão de tais 
despesas na autorização prévia de abertura de créditos suplementares no percentual de 10%, 
ou seja, pela inexistência de autorização prévia para tais matérias em específico. É 
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pessoalmente responsável o Chefe de Poder que promova interpretação que vá de encontro ao 
texto expresso da Constituição, principalmente se ampliando indevidamente as suas 
competências. 
32. Cabe reiterar trecho do Parecer n. 2676/2014/PG/PBN: 

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. [...] 
[...] 
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 posicionar-se aqui veemente contra esse tipo 
de prática, porque desprovida de qualquer fundo constitucional. 
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. 
[...] 
Cuida-se de regra básica à gestão pública. Assim sendo, a inobservância de 
diretriz tão basilar deve ser classificada como grave. [...]  

33. Ante o exposto, vê-se a insubsistência da defesa apresentada quanto a 
este ponto, pelo que se reitera o reconhecimento da grave irregularidade detectada. 
 
II.3. Concessão de remissão com forte impacto no Passivo Real a Descoberto 
 
34. Imputou-se ao governador do Estado de Alagoas que, no exercício de 
2010, houve expressivo aumento no Passivo Real a Descoberto, a desequilibrar o balanço 
patrimonial do Estado. A majoração do cálculo do passivo foi em R$ 5.563.968 bilhões, 
305,7% superior ao calculado em 2009. Em virtude disso, apontaram-se as diversas causas, 
entre elas, a alta provisão de perdas dos créditos inscritos em Dívida Ativa, responsável por 
mais de 99% desse aumento. 
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35. Na mesma oportunidade, mencionou-se também a respeito de outro 
fator que contribuiu para o quadro: a remissão de toda a Dívida Ativa Não Tributária, que era 
exclusivamente composta por débitos relativos ao Regime da Previdência Funcional dos 
Servidores Públicos (AL Previdência), no montante de R$ 919,5 milhões, onde se ressaltou a 
inexistência de informações nos autos acerca do estudo de impacto financeiro para a medida, 
providência essencial ao ato com base no art. 14 da LRF. 
36. Somou-se às observações expostas o fato de que toda a Dívida Ativa 
Não Tributária era composta por créditos desta única origem, o que conduz à conclusão pela 
ineficiência da atuação estatal, porquanto inexistentes créditos decorrentes de fiscalizações 
ambientais, de trânsito ou consumerista, que ordinariamente deveriam compor a categoria 
mencionada, sem que tal observação se confundisse como uma proposta à atuação do Estado 
Policial com intuitos meramente arrecadatórios, mas com a consciência de que a baixa 
diversidade das fontes de recursos financeiros indica uma deficitária atuação estatal no 
cumprimento de sua função fiscalizadora. 
37. Adicionalmente, também foi objeto de crítica a ineficiência do aparato 
administrativo na persecução dos créditos tributários, ante a provisão de perdas em 99,31% do 
total destes créditos, o que causa nefasto reflexo à saúde das finanças estatais, o que 
facilmente se verifica nos autos. 
38. Não bastante, constatou-se ainda que o passivo real a descoberto 
acumulou uma alta entre 2009 e 2010 que não poderia ser imputada apenas à inédita inclusão 
dos cálculos de provisão de perdas dos créditos tributários e à remissão concedida, havendo 
demonstração de desempenho negativo em 117,94% em relação ao período anterior, mesmo 
se não computadas as causas ditas excepcionais. 
39. A despeito de todas essas alegações, resumiu-se o ex-gestor a afirmar 
que ao proceder com a remissão dos créditos relativos ao Regime da Previdência Funcional 
dos Servidores Públicos, que somam quase R$ 1 bilhão de reais, o fez dentro da estrita 
legalidade, porquanto veiculado mediante lei ordinária estadual, além de que não se fazia 
necessário prévio estudo do impacto financeiro da medida, visto que não se trata efetivamente 
de benefício de natureza tributária, pois foram remidos apenas haveres atuariais e dívidas 
repactuadas, motivo pelo qual não seria aplicável o art. 14/LRF. 
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40. Além de silenciar sobre todos os outros pontos abordados, o que 
conduz à procedência da irregularidade apontada no parecer ministerial, não se sustenta a tese 
trazida pelo ex-gestor, pois, como bem expõe a auditoria, no caso em apreço fica evidente a 
violação aos comandos do art. 12/LRF e do art. 165, §6º, CRFB/88, que exigem 
acompanhamento a fim de quantificar a perda financeira do Estado, estudo que deve, 
necessariamente, acompanhar o projeto de lei orçamentária, dever este que não foi cumprido. 
41. Além disso, não pode o Governador do Estado suscitar em seu favor o 
estrito cumprimento da legalidade quando participa diretamente do processo legislativo que 
culmina na instituição da remissão, ainda mais quando paira sobre si a responsabilidade de 
agir buscando medidas compensatórias, a fim de garantir o equilíbrio das contas do governo, 
valendo-se, inclusive, do poder de veto governamental a projeto de lei com tal finalidade, 
nada constando nos autos a respeito disso. 
42. É sem nenhum amparo a pretensão do ex-governador de ser 
responsabilizado nos limites de um agente administrativo comum, geralmente vinculado à 
estrita legalidade, pois ocupou o mais alto cargo do Poder Executivo, o qual traz consigo forte 
discricionariedade política e responsabilidades na mesma medida. 
43. Não prospera, portanto, a pretensão defensiva, devendo ser 
reconhecidas as irregularidades apontadas. 
 
II.4. Financiamento para suprir o serviço da dívida pública e superávit financeiro 
abaixo da meta fiscal 
 
44. O parecer ministerial consignou como mais um fator apto a justificar a 
rejeição das contas em análise o financiamento contraído pelo Estado de Alagoas no valor de 
R$ 198,9 milhões, que se deu para suprir o pagamento do serviço da dívida pública, em 
razão do baixo desempenho do superávit financeiro no período, tendo sido constatado, ainda, 
o não atendimento à meta fiscal disposta na LDO. 
45. O superávit financeiro em 2010 ficou em R$ 375,1 milhões, em face 
da meta de R$ 393,739 milhões e do serviço da dívida no montante de R$ 574 milhões. Em 
sua defesa, esclarece o ex-governador que a meta da LDO foi alterada pela Lei Estadual n. 
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7.198/10 para o valor de R$ 303,223 milhões, afirmando que, considerando a alteração 
legislativa havida ao longo da execução orçamentária, a meta fiscal da LDO foi plenamente 
alcançada. 
46. Quanto a este ponto, cabe reiterar o alerta para que as prestações de 
contas apresentem informações com completude, pois na seara do direito administrativo e da 
prestação de contas o que se exige do gestor é que demonstre a regularidade da sua atuação 
na consecução das funções públicas que lhe foram confiadas. Adicionalmente, faz-se coro 
com a Auditoria ao pontuar que a redução da meta fiscal da LDO foi uma medida tomada sem 
justificativas ou esclarecimentos sobre a sua razão, cabendo questionamentos quanto à sua 
legitimidade. 
47. De toda forma, a providencial alteração da meta não descaracteriza o 
descontrole das contas públicas diante de uma dívida pública que só aumenta, tendo o Estado 
de Alagoas que buscar novos financiamentos para custear o pagamento de outras operações de 
crédito já realizadas, prática esta que afeta de maneira letal a capacidade de o Estado realizar 
investimentos que visem ações de desenvolvimento social e econômico, por levá-lo a uma 
situação de pleno descrédito financeiro – o que já vem ocorrendo com outros Estados-
membros desta Federação. Neste sentido, cabe repetir o teor do parecer da Auditoria, em 
trecho constante à fl. 441, dos autos principais: 

O resultado primário é obtido através da diferença entre as receitas não 
financeiras e as despesas não financeiras (art. 2º, II, da Lei n. 9.496/1997) e 
seu objetivo quando superavitário é pagar os juros e as atualizações da 
dívida para evitar seu crescimento. O indicador do resultado primário avalia 
se o governo é um bom ou mau pagador da dívida, aumentando ou 
diminuindo a credibilidade com os credores nacionais e internacionais. 
Do exposto, é fácil concluir que há relação direta, sim, entre o resultado 
primário com o pagamento do serviço da dívida (juros), discordando do 
sustentado pela defesa. O fato é que apesar do Estado de Alagoas ter tido no 
exercício um resultado primário positivo, ele não foi suficiente para cobrir os 
juros da dívida que alcançaram o montante de R$ 574 milhões. 
Assim, não se trata de levantar irregularidades e ilegalidades no processo de 
realização de operações de crédito pelo Estado de Alagoas, mas sim de 
alertar para escolhas políticas que possam manter ou aumentar a 
dependência financeira do nosso Estado a outros entres ou instituições de 
crédito, podendo, inclusive, engessar suas futuras possibilidades de 
investimentos que posam vir a desenvolver Alagoas. 
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48. Como conclusão, a defesa apresentada não é capaz de elidir a 
irregularidade fundamentada no Parecer n. 2676/2014/PG/PBN. 
 
II.5. Não repasse ao Tesouro do Estado o Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, 
relativo aos inativos e pensionistas e a redução de aproximadamente 30% na 
arrecadação do Imposto de Renda 
 
49. Na decisão de fls. 413/414, consta indício de irregularidade referente 
ao não repasse do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos servidores inativos e 
pensionistas ao Tesouro do Estado, tendo havido uma redução de quase 30% na arrecadação 
do Imposto de Renda. 
50. Sobre este ponto, a peça defensiva esclarece que através da Lei 
Estadual n. 7.114/09 foi instituída a reestruturação do regime próprio da previdência do 
Estado de Alagoas, criando-se o AL-Previdência como órgão gestor, oportunidade em que 
teria surgido um impasse se seria do Estado de Alagoas ou da União a titularidade dos 
recursos advindos do IRRF dos inativos e pensionistas, o que, por cautela, ocasionou o não 
repasse dos valores. 
51. Segundo consta, tal dilema teria sido solucionado por decisão da 
direção do AL-Previdência apenas no ano de 2011, motivo pelo qual os respectivos valores só 
teriam sido contabilizados no balanço geral daquele exercício. Como prova a seu favor da não 
caracterização da irregularidade, foram juntadas guias de pagamento referentes às 
transferências. 
52. Em sua manifestação, bem aponta a Auditoria que as transferências 
comprovadas se limitam aos meses de maio a dezembro de 2010, sem nenhuma menção ou 
justificativa com relação à transferência do IRRF referente ao período de janeiro e abril, 
motivo pelo qual conclui pela confirmação da irregularidade no tocante a este período. 
53. Deve-se fazer coro com a Auditoria com relação à conclusão exposta, 
visto que as alegações e documentos trazidos não afastam a irregularidade havida; ao 
contrário, a defesa confessar que a transferência do IRRF não ocorreu nos moldes da 
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prescrição legal. Sendo assim, pugna-se pelo devido reconhecimento também dessa 
irregularidade no Parecer Prévio a ser emitido. 
 
 
II.6. Descumprimento do gasto mínimo de 25% da receita líquida de impostos e 
transferências com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 
 
54. Ficou assentado no Parecer n. 2676/2014/PG/PBN que o mínimo 
constitucionalmente previsto para gastos com educação não foi atendido pelo Estado de 
Alagoas no exercício de 2010. Estabelece o texto constitucional o dever de aplicar o mínimo 
de 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT) em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE). Todavia, constatou-se que apenas 21,82% do referido 
montante realmente recebeu esta destinação, o que é rechaçado pelo ex-governador sob o 
argumento de que devem ser computadas neste cálculo as despesas com servidores inativos, 
única situação em que o percentual previsto constitucionalmente restaria atendido. 
55. Para sustentar a sua tese, traz argumentos frágeis e contraditórios, 
conforme se vê: Primeiro, utiliza a Lei Federal n. 11.494/07, Lei do FUNDEB, que dispõe 
sobre a destinação dos recursos do Fundo, para concluir que não há vedação ao pagamento 
de inativos com os recursos de MDE (cujo conceito, em verdade, está disposto na LDB). 
Segundo, mesmo defendendo que não haveria restrição ao emprego de recursos do Fundo da 
Educação Básica para o pagamento de inativos, enfatiza que não teriam sido despendidos os 
recursos do Fundo com esta finalidade, o que corrobora com a insustentabilidade do primeiro 
argumento. Terceiro, afirma que os arts. 70 e 71 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
que conceituam MDE, não podem ser interpretados restritivamente, empreendendo raciocínio 
que não respeita o texto legal. Quarto, alega a impossibilidade de o Estado suportar os gastos 
com aposentados e pensionistas apenas com as verbas que regularmente lhe seriam 
destinadas, o que só seria alcançado com aporte das receitas reservadas à Educação. Quinto, 
reconhece a juridicidade da incomunicabilidade entre gastos da Educação e gastos 
previdenciários, mas alega ser algo infactível diante da precariedade das finanças públicas. 
Sexto, pede que se reconheça a regularidade das contas apresentadas e que o Tribunal de 
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Contas regulamente a matéria, assegurando prazo para adaptação das contas públicas aos 
ajustes necessários. 
56. Vê-se a primeira contradição na alegação de que as aplicações 
seriam regulares, embora se faça pedido para que o Tribunal de Contas regulamente a matéria 
e conceda prazo para a adequação das contas públicas. 
57. A insustentabilidade da tese se acentua pelo fato de que os 
precedentes de Minas Gerais e Santa Catarina, colacionados na peça de defesa a título de 
reforço argumentativo, reconhecem a impossibilidade de alocação dos recursos 
constitucionais destinados à educação para o pagamento de inativos, embora adotem esta 
prática como saída excepcional e temporária diante da precariedade financeira dos entes 
previdenciários locais. Ainda assim, cabe ressaltar que se trata de solução que viola 
frontalmente a Constituição Federal em seu art. 212, principalmente pelo fato de que é largo o 
espectro de receitas à disposição do gestor para sanar o problema, não havendo razão em 
comprometer justamente os recursos expressamente vinculados à educação. Logo, adverte-se 
que as práticas inconstitucionais dos outros Estados da Federação não devem servir de guia à 
atuação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. 
58. A segunda contradição está na tentativa de ampliar o conceito de 
MDE utilizando os dispositivos e o processo legislativo da lei do FUNDEB, embora faça 
ressalva afirmando que os valores gastos com inativos não eram do próprio FUNDEB. É que 
as receitas que compõem o Fundo da Educação Básica e recebem a destinação prevista na sua 
lei de regência (Lei n. 11.494/07) contribuem para o cumprimento do dever constitucional de 
aplicar 25% da RLIT em MDE, mas não constituem a sua totalidade (apenas 20% da RLIT, 
em face dos 25%), havendo um saldo remanescente (de 5%) a ser cumprido em favor da 
educação com recursos não vinculados ao FUNDEB. Como consequência, os “gastos do 
FUNDEB” devem se adequar ao conceito de “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino”, 
mas as ações em MDE, teoricamente, podem ter destinação mais ampla do que os recursos do 
FUNDEB. 
59. Por isso, “Manutenção e Desenvolvimento do Ensino” é termo 
conceituado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/96). É cristalina a dicção 
do art. 70, da LDB: 
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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. 
 

60. Como se vê, “manutenção e desenvolvimento do ensino” é termo 
técnico cujo conteúdo é definido legalmente, num caso de interpretação autêntica que vincula 
o agente administrativo, pois sua tipificação é, de fato, restritiva, só podendo ser considerado 
MDE aquelas destinações de recursos circunscritas no comando legal. Tem-se, portanto, um 
tipo fechado, que não admite inclusão de conceitos justificada em suposta omissão legislativa, 
como pretende o ex-gestor em sua defesa. 
61. Nesse sentido, não resta dúvida de que o termo “remuneração” dos 
profissionais da educação não pode ser estendido a ponto de compreender o pagamento dos 
inativos, visto que “remuneração” tem na sua essência a ideia de contraprestação salarial por 
um serviço prestado, logo, só podem ser considerados como insertos no art. 70, I, os recursos 
com pessoal em atividade. 
62. Frise-se que esta conclusão não é uma tese agora levantada pelo 
Parquet de Contas, mas compõe o próprio conceito de remuneração, conforme se depreende 
da sua larga utilização nas diversas esferas legislativas. 
63. De início, basta ver o tratamento dado na Constituição ao termo 
“remuneração”, diferente do vocábulo “proventos”, utilizado para se referir ao pagamento de 
inativos. Veja-se: 

Art. 37. 
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[...] 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 
membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal [...] 
 
Art. 40. [...] 
§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua 
concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para 
a concessão da pensão. 
 
§ 3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua 
concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as 
contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este 
artigo e o art. 201, na forma da lei. 
 

64. A Lei Federal n. 11.494/07, lei do FUNDEB, esclarece, no art. 22, 
parágrafo único, inciso I, seu conceito de remuneração: 

I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do 
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores 
do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, inclusive os 
encargos sociais incidentes. 
 

65. Esta também é a acepção veiculada na CLT1, onde se reconhece que 
remuneração é todo o espectro de verbas recebidas com caráter de contraprestação direta por 
serviços realizados, o que se evidencia que a palavra “remuneração”, mesmo em seu 
significado mais amplo, não abarca o pagamento de pessoal em inatividade. 
66. Ainda assim, no intuito de evitar divergências interpretativas, cuidou o 
legislador de esclarecer hipóteses do que não pode ser considerado MDE, apesar dos 
conceitos legais já postos, o que fez no art. 71 da LDB. Deve-se atentar, todavia, que ao 
                                                           
1 Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais, além do salário devido 
e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. 
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afirmar o que não deve ser considerado MDE, o legislador não inverte a lógica e o transforma 
num tipo aberto – o que suplantaria o conteúdo do art. 70. Pelo contrário, reforça o seu teor 
restritivo ao filtrar ainda mais as hipóteses contidas no art. 70, reduzindo o seu campo 
interpretativo. Veja-se: 

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.  

67. Desta forma, não mencionar o pagamento de inativos no rol do que 
não constitui MDE (art. 71) não significa a sua automática inclusão no conceito, pois esta 
hipótese também não está inserida no círculo de situações compreendidas como MDE (art. 
70). 
68. A propósito, há muito, desde o ano de 1997, a matéria está elucidada 
no Parecer CP n. 26/97 do Conselho Nacional da Educação, vinculado ao MEC, dispondo 
com precisão acerca da impossibilidade de inclusão dos gastos com inativos no cômputo das 
MDE, por se tratar de despesa que claramente foge do rol definido em lei. Veja-se: 

Pelo menos desde quando foi promulgada a Constituição Federal, em 1988, 
debatia-se na sociedade civil e no Estado, inclusive no Congresso Nacional, 
se os inativos deveriam ou não ser incluídos na categoria MDE.  Sua 
exclusão representaria enorme impacto nas contas dos Estados e de muitos 
Municípios.  Hoje, em vários dos entes federados, os inativos representam de 
20 a 30% - ou mais – dos gastos com pessoal em educação.  Excluí-los da 
categoria de MDE significaria aumentar em igual proporção aquilo que 
precisa ser gasto para atender aos dispositivos constitucionais – inviável para 
diversos, senão muitos destes entes federados. 
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A nova LDB preferiu, em sua letra, silenciar sobre a questão.  Mas não em 
seu espírito.  Determinou que todas as despesas efetuadas com os que se 
encontrassem em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção de 
desenvolvimento do ensino não pudessem ser contabilizadas para a satisfação 
dos mínimos constitucionais.  Para fins de ilustração, considere-se o 
hipotético caso de um professor de ensino médio, devidamente titulado nos 
termos do novo diploma legal, que preste relevante e indispensável 
assessoria – por sua qualificação profissional – a órgão voltado para o 
controle ambiental, desafio do novo milênio.  Está tal docente, entretanto, 
em desvio de função para fins de contabilização de seus vencimentos em 
MDE.  Não podem estes vencimentos (incluindo-se os demais encargos 
deles decorrentes) serem contabilizados para satisfazer aos mínimos 
constitucionais. Trata-se de atividade alheia à manutenção e 
desenvolvimento do ensino.   
A nova LDB não silenciou quanto aos desvios de função.  Mas estes estão 
indissoluvelmente associados ao conceito de MDE.  É evidente que os 
inativos não contribuem nem para a manutenção nem para o 
desenvolvimento do ensino. Afastados que estão da atividade, não poderiam 
contribuir para a manutenção das ações que dizem respeito ao ensino.  Se 
não podem sequer contribuir para tanto, menos ainda para o desenvolvimento 
– democratização, expansão e melhoria da qualidade – do ensino.  O espírito 
da LDB é o de que os gastos com os inativos não estão incluídos nas 
despesas com MDE.  Sua letra, no entanto, é omissa a respeito da questão.  
Cabe assim a cada sistema de ensino regulamentar a matéria, talvez a 
exemplo do sistema do Estado de São Paulo, que antecipou o espírito dos 
dispositivos legais vigentes, mas sempre dentro da autonomia que a nova 
LDB lhes concede.2 
 

69. Adicionalmente, a doutrina também expressa sua discordância com a 
prática ora impugnada, conforme se vê: 

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).3 
 

70. No mesmo sentido, 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: 
                                                           
2 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PNCP2697.pdf 3 FURTADO, J.R. Caldas. Direito Financeiro. 4.ed. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 260. 
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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. 
 

71. Portanto, não há regularidade possível na aplicação de recursos da 
Educação para pagamento de servidores inativos como forma de desonerar o Fundo 
Previdenciário, em conduta que ofende frontalmente a Constituição Federal e indevidamente 
onera a prestação de direito fundamental de cunho social. 
72. Desta forma, foram equivocadas as prioridades governamentais no 
período analisado, uma vez que são vários os instrumentos postos à mão do Chefe do 
Executivo para suprir eventuais déficits previdenciários. De todos, certamente, o mais 
inadequado é comprometer a já diminuta reserva constitucional em favor da Educação, um 
índice de gasto mínimo que muitas vezes é tomado como referência de gasto padrão, isso 
quando não aplicado de modo insuficiente, como é o caso dos autos. 
73. Ademais, os pedidos de concessão de prazo para regularização das 
contas públicas consoante as regras legais não devem ser aceitos, porquanto tal matéria já foi 
objeto de ressalva exposta no Parecer Prévio referente às contas de 2009. 
74. Importante ressaltar ainda que a defesa apresentada nada menciona 
sobre a divergência de valores entre as prestações de contas do FUNDEB apresentadas ao 
Tribunal de Contas e ao Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 
havendo forte indicativo de violação ao art. 21, §2º, da Lei n. 11.494/07, por ter transferido 
mais de 5% dos recursos recebidos à conta do Fundo para o exercício financeiro posterior. 
Mais uma vez, volta-se ao tema da obscuridade na forma como são prestadas as informações 
legais ao Tribunal de Contas, talvez olvidando o gestor que a má prestação de contas 
corresponde à sua não prestação nos pontos omissos ou dúbios, assim devendo ser tratada e 
o gestor pessoalmente punido. 
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75. A divergência entre os dados apresentados ao Tribunal de Contas e ao 
Conselho Estadual do FUNDEB mostra a fragilidade na forma como são tratados os números 
públicos e a necessidade de constante acompanhamento da Corte de Contas no sentido de 
apurar a procedência de todas as informações relatadas. Este defeito também foi objeto de 
críticas no parecer do Conselho Estadual, cabendo repeti-lo também nesta manifestação, a fim 
de que se constate a contumácia com que é feita: 

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]. 
 

76. Ante o exposto, é clara a insubsistência e a insuficiência da defesa 
apresentada frente a todas as irregularidades que lhe haviam sido apontadas, pelo que se 
conclui que os gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino foram abaixo do 
mínimo constitucionalmente determinado, sendo grave tal irregularidade por afetar 
diretamente a prestação de direito fundamental de cunho social, o que se assevera pela forma 
imprecisa como foram prestadas as informações relativas ao FUNDEB, o que reforça a 
necessidade da rejeição das contas ora em análise. 
77. 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 
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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 Constituição Federal, de modo 
que qualquer imprecisão na sua consecução representa grave ofensa ao bem jurídico em tela e 
aos objetivos traçados para a nossa República. 
78. O subfinanciamento da educação pública estadual, que, no período 
analisado, não cumpriu sequer o gasto mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante 
de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, como exige o art. 212 da Constituição 
Federal coloca, não por acaso, o Estado de Alagoas na deplorável última posição no ranking nacional 
da rede de ensino público, alcançando a nota de 2,6 pontos do Ensino Médio da rede pública, numa 
escala de 0 a 10 pontos, conforme o último resultado divulgado pelo IDEB em 2013. Aliás, entre a 
última e penúltima avaliação do IDEB, houve uma piora no desempenho da educação pública estadual 
de Alagoas. Trata-se de um regresso produto da relação de causa e efeito do não cumprimento do 
gasto mínimo com manutenção e desenvolvimento da educação pública nos anos antecedentes (2009, 
2010 e 2011). 
79. Conclui-se, portanto, pelo não cumprimento do percentual mínimo 
previsto na Constituição para os gastos com educação como a mais grave de todas as 
irregularidades aqui apontadas, suficiente ela, por si só, para ensejar a desaprovação das 
contas de governo de 2010. 
 
III. Conclusões 
 
80. Por todo o exposto, a conclusão não é outra senão a improcedência da 
defesa apresentada pelo ex-governador Teotônio Brandão Vilela Filho, Chefe do Poder 
Executivo estadual no exercício de 2010. Além de não enfrentar todas as irregularidades 
elencadas no Parecer n. 2676/2014/PG/PBN, as alegações trazidas são majoritariamente 
insubsistentes e não elidem a convicção exposta pelo Ministério Público de Contas em suas 
razões iniciais, motivo pelo qual se reitera todos os fundamentos ali constantes. 
Considerando a matéria de defesa aqui tratada e os pontos não impugnados, apresentam-se as 
irregularidades mais relevantes, repetindo o teor do primeiro parecer: 
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a) Abertura de créditos suplementares 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; 

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 insuficiente, que acarretou na 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 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; 



 Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procuradoria-Geral  

Página 25 de 25 
 

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; 

 
81. Por conseguinte, diante não apenas da gravidade de cada uma dessas 
observações, mas considerando também a reiteração de vícios que já foram objeto de 
ressalvas em pareceres anteriores e considerando ainda a constante supressão de informações 
que verdadeiramente obstaculizam uma efetiva atuação dos órgãos de controle externo, 
manifesta-se este Ministério Público de Contas pela improcedência da preliminar 
levantada e, no mérito, 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, ante a existência de diversas irregularidades de 
ordem material nas contas prestadas, forte na previsão contida no art. 21, III, a, da 
LOTCE/AL. 

 
Maceió, 20 de outubro de 2015. 

 
RAFAEL RODRIGUES DE ALCÂNTARA Procurador-Geral do Ministério Público de Contas 


