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EMENTA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONTAS DO 
GOVERNADOR DO ESTADO DE ALAGOAS. 
EXERCÍCIO DE 2011. 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. 
475/2015/PG/PBN. MANIFESTAÇÃO FINAL PELA 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS 
CONTAS APRESENTADAS. 

 
1. Tratam os autos de prestação de contas apresentada pelo Governador 
do Estado de Alagoas, Teotônio Brandão Vilela Filho, relativas ao exercício de 2011. 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. 475/2015/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 para 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. 256, do Processo TC 3029/13). Inicialmente, 
veio aos autos (TC 5775/2015) solicitar extensão de prazo para que pudesse elaborar 
adequadamente sua defesa, considerando a complexidade técnica da matéria e a necessidade 
de acesso às informações governamentais que não mais estão sob sua guarda, tendo sido 
deferida a extensão de prazo em 20 (vinte) dias, conforme decisão do Pleno do TCE/AL. 
4. A defesa foi apresentada por meio do Processo TC n. 8299/2015. 
Subsequentemente, os autos foram remetidos à Auditoria, que emitiu nova manifestação, 
afirmando serem insuficientes as alegações trazidas pelo gestor, pelo que reitera todas as 
recomendações do Parecer anteriormente exarado, sugere novas recomendações e opina pela 
aprovação com ressalvas das contas apresentadas. 
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 2011, em 
relação ao qual se analisam as contas globais do Estado. O ex-gestor levanta questão 
preliminar ao julgamento do feito e, subsidiariamente, enfrenta o mérito de algumas das 
irregularidades apontadas no Parecer n. 475/2015/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 com o julgamento das contas 
ora analisadas, aprovando-as, nos termos do Decreto Legislativo n. 454/2014, 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 
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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. 
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 seu 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, 
lastreada na impessoalidade, 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, inacessíveis ao público. 
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 o 
posicionamento defendido 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 
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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 
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. 
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(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. 
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 a 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 Ministério Público de Contas, a decisão que intima o ex-gestor para prestar 
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esclarecimentos elencou os pontos que reputa mais relevantes, tendo sido estes que serviram 
de norte para a elaboração da defesa que se analisa. São eles: 

a. Abertura de créditos suplementares acima do previsto em Lei 
Orçamentária, sem o devido amparo legal; 

b. Abertura de créditos especiais por Decreto Executivo, sem a devida 
autorização legislativa; 

c. Abertura de crédito extraordinário sem a rigorosa fundamentação 
exigida para a sua abertura; 

d. Medidas efetivas adotadas para a resolução dos contínuos prejuízos 
acumulados em entidades da Administração Indireta, tais como a CASAL, 
LIFAL, CARHP e SERVEAL, que somam aproximadamente o saldo 
negativo de 866 milhões de reais; 

e. A “provisão para perdas da dívida ativa”, que atinge 99,31% dos 
créditos inscritos, gerando graves problemas à saúde financeira do Estado, 
fato que corroborado com a inclusão de títulos dos Precatórios em R$ 
320,413 milhões, bem como a excepcional concessão de remissão em favor 
da toda a dívida ativa não tributária acarretando em um aumento de 5,43%, 
traduzindo R$ 5,866,221 bilhões, de passivo real a descoberto; 

f. Medidas efetivas adotadas para recuperar os valores previstos em 
perdas da Dívida Ativa; 

g. Dívida consolidada em aproximadamente 5 vezes a margem prevista 
na Constituição do Estado, ou seja, excedida em R$ 6.346.824 o limite 
previsto, e ainda superando o não atendimento do previsto no Anexo de 
Metas Fiscais da LDO que estimou o limite de R$ 6,900 bilhões para o 
exercício financeiro de 2011; 

h. A indevida dedução dos valores destinados ao FECOEP acarretando 
em base de cálculo a menor para o cálculo do cumprimento dos limites com 
Educação e Saúde; 

i. Descumprimento do limite de 25% com a Educação e de 12% com a 
Saúde, segundo o Parecer do MPC; 

j. Detalhamento dos gastos com Educação e Saúde, principalmente 
quanto às despesas com rubricas genéricas tais como “outras despesas” e 
“outras”; 

k. Inclusão do pagamento de Inativos dentro da rubrica dos profissionais 
do magistério; 

l. Ausência de parecer do Conselho de Acompanhamento Social do 
FUNDEB; 
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m. Inclusão dos gastos com saúde pública com destinação restritiva, ou 
seja, contabilização dos gastos destinados ao IPSEAL para o cumprimento 
do limite com saúde; 

n. Não aplicação dos recursos com a saúde pública na atividade-fim, 
assim sendo, ficou constatada a aplicação de mais de 50% dos gastos 
destinados às despesas administrativas; 

o. Não envio de informação quanto ao cumprimento dos limites com 
pessoal por parte dos demais Poderes, quais sejam: Judiciário, Legislativo e 
Ministério Público Estadual; 

p. Medidas adotadas para a redução das despesas com pessoal, tendo em 
vista o atingimento do percentual de alerta de 95%; 

q. Detalhamento quanto a possíveis informações acerca do cumprimento 
de limites constitucionais e legais quanto a garantias e contragarantias; 

r. Detalhamento de informações quanto ao cumprimento das metas para 
o Programa de Ajuste Fiscal; 

s. Resultado Primário em R$ 470 milhões, abaixo da meta de R$ 605 
milhões estipulada, acarretando em novo financiamento do serviço da 
dívida. 
 

21. Importante ressaltar, todavia, que este é um rol não exaustivo, por 
constar expressamente na decisão que se trata apenas de uma consolidação de algumas das 
mais relevantes questões pendentes de esclarecimento, o que não desconsidera outras contidas 
nos pareceres. 
 
II.1. Abertura de créditos suplementares acima da autorização legal 
 
22. Ficou demonstrado na manifestação ministerial que foram abertos 
créditos suplementares num total de 64,53% acima do montante autorizado em lei. Em defesa, 
alegou-se que o limite previsto no caput do art. 8º, da Lei Estadual n. 7.235/11, era de 18% do 
total da despesa fixada para o exercício, contudo, o § 4º do art. 8º da LOA de 2011 previu 
despesas não submetidas a tal limitação, como as despesas com pessoal, encargos sociais e 
precatórios judiciais. 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. 
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23. 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 a concluir pela possibilidade de autorização irrestrita para a 
abertura de créditos suplementares nas matérias elencadas no §4º 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. 
24. 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. 
 

25. 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. 
26. Desta forma, o teor do §4º do art. 8º da LOA/2011, ao prescrever que 
“Ficam excluídas do limite estabelecido no caput deste artigo as despesas com pessoal, 
encargos sociais, dívida pública estadual e precatórios judiciais”, não pode ser interpretado 
como se para tais gastos houvesse autorização ilimitada, ante as vedações constitucionais 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 18%, ou seja, pela 
inexistência de autorização prévia para tais matérias em específico. É 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. 
27. Cabe reiterar trecho do Parecer n. 475/2015/PG/PBN: 
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É clara a conclusão pela ilicitude de tal aumento, principalmente porque 
operado sem respaldo em lei (pelo menos é o que dos autos se extrai – 
ausência de lei para abertura dos créditos além do limite permitido na própria LOA), extrapolando a margem prescrita na LOA. [...] 
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. [...]  

28. 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.2. Abertura de créditos especiais por Decreto Executivo e de créditos extraordinários 
sem a necessária fundamentação 
 
29. Neste quesito, a defesa alega imprecisão da imputação feita. Afirma 
que não foram especificados os Decretos que estariam sendo questionados, fato que 
prejudicaria o exercício do seu direito de defesa, por não ser possível determinar com exatidão 
o objeto da irregularidade apontada. Assevera, de modo sucinto, que para cada crédito aberto 
(fosse ele especial ou extraordinário) foi realizado um ato próprio, discriminando as dotações, 
valores, conta de destino e as razões para a abertura do respectivo crédito, o que já estaria 
suficientemente demonstrado nos autos. Conclui, pois, que qualquer questionamento sobre a 
sua regularidade deveria indicar o Decreto em referência, pontuando os vícios encontrados, 
como condição para o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, o que se 
vê é uma defesa nos moldes comumente encontrados em âmbito criminal, onde são proibidas 
peças acusatórias genéricas, por dificultar a atividade defensiva do réu. 
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30. Ocorre que o raciocínio exposto não procede, pois o processo de 
prestação de contas não é um processo acusatório. Pelo contrário. É um procedimento em que 
o gestor, em conduta ativa, demonstra aos órgãos de controle a regularidade de seus atos, 
para que estes sejam analisados e julgados, de modo que uma insuficiente ou obscura 
prestação de contas equipara-se ao não cumprimento deste dever. Verificada a imprecisão das 
informações trazidas à apreciação e solicitados esclarecimentos, não cabe ao gestor se furtar 
de evidenciar a legalidade de seus atos por uma pretensa ausência de especificação que 
decorre da sua própria omissão! 
31. Neste sentido, o parecer ministerial enfatiza que o relatório 
apresentado não evidencia a autorização legislativa necessária à validade dos Decretos que 
abriram créditos especiais. Da mesma maneira, embora a prestação de contas informe que 
foram abertos créditos extraordinários no período, não evidenciou a ocorrência concreta do 
pressuposto fático que condiciona a abertura deste tipo específico de crédito. Reitere-se trecho 
do Parecer n. 475/2015/PG/PBN: 

Portanto, a ausência de informação nos autos quanto à autorização legislativa 
exigida para os referidos créditos suplementares acima do limite legal 
permitido somente leva a crer que a sua abertura se deu por meio de ato do 
próprio Executivo, caracterizando uma atuação indevida. 
Não bastasse o excesso de utilização dos créditos suplementares, a tabela da 
fl. 23v aponta ainda que foram abertos créditos especiais num total de R$ 
3,207 milhões, mas, novamente, não foi demonstrada a validade de tais 
alterações orçamentárias em autorização legal específica, tal qual exige o art. 
42, da Lei n. 4.320/641. Este mesmo dispositivo esclarece que embora a 
autorização deva ser feita por meio de lei, a respectiva abertura do crédito se 
dá por decreto executivo, ou seja, por ato direto do Governador do Estado. 
Quanto a este ponto, também não se verifica a autorização legislativa, o que 
indica violação ao art. 167, V, da CRFB/882.  
Na mesma trilha, vê-se que foram abertos R$ 259,382 milhões a título de 
crédito extraordinário, sendo que estes, em contrapartida ao procedimento 
mais sumário exigido para a sua abertura, exigem rigorosa fundamentação 
fática a validar a sua utilização, restrita às hipóteses de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública, as quais também não estão mencionadas nos 
autos. Tal déficit de informação, por óbvio, não pode operar em favor do 
gestor, de modo que, caso persista, deve se equiparar a não conformação da 
abertura dos créditos. 

                                                           
1 Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo. 2 Art. 165. São vedados: [...] V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa 
e sem indicação dos recursos correspondentes. 
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32. Não há dúvidas de que “para cada crédito aberto foi realizado um ato 
próprio, discriminando as dotações, valores, conta de destino e as razões para a abertura do 
respectivo crédito”. O ponto é que tais fatores não bastam para a legalidade da ação, visto 
que créditos especiais dependem de autorização legislativa expressa. Da mesma maneira, os 
créditos extraordinários somente se justificam na ocorrência de guerra, comoção interna ou 
calamidade pública, do que também não se tem notícia. 
33. Convém rememorar algumas lições sobre crédito especial e 
extraordinário: 

Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei abertos por 
decreto do Poder Executivo (Lei n. 4.320/64, art. 42). Os créditos especiais 
devem ser autorizados sempre por lei específica; os suplementarem 
podem ser autorizados por lei específica e também mediante autorização 
constante na própria lei orçamentária anual. 
[...] 
A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para 
atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no 
artigo 62 da Constituição Federal, que trata da edição de medidas provisórias 
(art. 167, §3º).3 
 

34. Diante do exposto, não resta outra conclusão senão pela irregularidade 
da abertura de R$ 3,207 milhões a título de crédito especial e de R$ 259,382 milhões a 
título de crédito extraordinário, ante a não verificação do pressuposto de validade de cada 
uma das espécies de ato administrativo em referência, o que confirma a irregularidade exposta 
no Parecer n. 475/2015/PG/PBN. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro. 4.ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2013. pp. 168/171. 
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II.3. Medidas em relação ao contínuo prejuízo das entidades da administração indireta – 
CASAL, LIFAL, CARHP e SERVEAL 
 
35. Ficou destacado nos pareceres emitidos pela DFASEMF, Auditoria e 
Ministério Público de Contas o baixo desempenho financeiro das entidades da administração 
indireta alagoana, que acumulam um histórico de déficit orçamentário que demanda contínuos 
investimentos da administração direta que, em 2011, chegou a R$ 616 milhões de reais 
providos apenas à CASAL, LIFAL e CARHP. Os dados do processo apontam que apenas as 
sociedades de economia mista estadual ALGÁS e CEPAL conseguem prover com 
independência seu próprio funcionamento. 
36. O ex-governador informou em suas razões algumas medidas que 
teriam sido adotadas no sentido de aperfeiçoar os serviços por elas executados e, 
consequentemente, sua saúde financeira, relatando a contratação de novos funcionários 
mediante concurso público, a realização de parcerias que trouxessem renda às instituições, 
entre outras medidas. 
37. O fato é que elas não têm por função necessária objetivar o lucro, uma 
vez que alguns entes da administração indireta podem ter como finalidade apenas o 
desenvolvimento de atividades de interesse social, por exemplo. De toda forma, todos os atos 
do ente governamental devem prezar pela eficiência, garantindo uma racionalidade mínima no 
direcionamento dos recursos públicos. 
38. Uma entidade como o LIFAL – Laboratório Industrial e Farmacêutico 
de Alagoas S/A – presta serviço público de alta relevância, inclusive para o Sistema Único de 
Saúde, mas não se vê justificativa plausível para que opere com escassa receita própria, 
principalmente quando constituída sob a forma de sociedade de economia mista. Como 
resultado, a própria defesa afirma que a entidade acumula dívidas de FGTS, trabalhistas, 
previdenciárias e tributárias, de modo que o Estado de Alagoas sustenta o ônus da sua 
ineficiência e da abertura de seu capital, justificada numa pretensa atuação no mercado 
econômico, fato que não ocorre. 
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39. O mesmo se diz com relação aos resultados da CASAL, que presta 
serviço público essencial à população, mediante uma empresa pública que atua sem 
concorrência direta e ainda assim amarga sucessivos prejuízos anuais, a despeito de ser a 
única opção dos alagoanos no que concerne ao serviço de saneamento básico, não havendo 
outra conclusão senão verdadeira ineficiência do ente, que, a propósito, não chega a 
desempenhar suas atividades com a desejável qualidade – o mínimo que se esperaria de uma 
empresa que além de cobrar de seus usuários, recebe constantes aplicações de recursos 
públicos. 
40. Em ambos os casos, não se confirma a razão básica que motivaria a 
descentralização das atividades estatais: desburocratização, modernização, busca por melhor 
desempenho, melhoria dos serviços prestados à população e redução do custo da máquina 
pública. Portanto, cabendo ao Estado repensar a formatação de sua administração indireta, 
afinal, sustenta os custos de seu prejuízo, mesmo sem deter pleno controle das estratégias de 
ação da Administração Indireta. 
41. Logo, a responsabilidade do Governador, por óbvio, não se confunde 
com a dos dirigentes da empresa deficitária, mas certamente deve prestar contas de sua inação 
diante do quadro de contínuo prejuízo ao Estado de Alagoas pela formatação de sua 
Administração Indireta. 
42. Adicionalmente, cabe reiterar o que já enfatizado no parecer anterior, 
sobre a necessidade de uma fiscalização mais acurada por parte de todos os órgãos de 
controle, inclusive do Tribunal de Contas, no sentido de verificar as verdadeiras razões pelas 
quais as entidades estaduais da administração indireta são continuamente deficitárias, com as 
estreitas exceções mencionadas, uma vez que os órgãos de controle também têm dever 
objetivo de cuidado com as verbas públicas que, ao que se vê, não estão recebendo a mais 
eficiente destinação. Esta deve ser uma das medidas prioritárias deste Tribunal de Contas, 
visto que repercute não apenas no controle do gasto público, mas também na qualidade da 
prestação dos serviços públicos em favor da população. 
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II.4. Aumento do Passivo Real a Descoberto 
 
43. Neste ponto, o pleito defensivo é impreciso e não esclarece os fatos 
efetivamente imputados à sua gestão. Discorre sobre o significado da palavra remissão, 
explana sobre a sistemática de pagamento dos precatórios judiciais, e trata a respeito do termo 
“provisão de perdas da dívida ativa”, enfatizando que cuida de uma mera expectativa de 
perda. Em concreto, não traz nada de novo que infirme as conclusões antes postas. 
44. Ficou delineado que o passivo real a descoberto do Estado de Alagoas 
vem acumulando aumento ao longo do tempo, fato que vem acompanhado de ausência de 
concretas medidas governamentais no intuito de reverter este quadro. 
45. Neste sentido, o parecer ministerial chama a atenção para o fato de 
que do total do passivo a descoberto no montante de R$ 5,866,221 bilhões, aproximadamente 
48% consiste em “provisão de perdas da dívida ativa”, calculada em R$ 2,818,464 bilhões, o 
que representa 99,31% dos créditos inscritos. 
46. Assim, fica nítido o descaso do governo com aquela que deveria ser a 
sua principal fonte de receita orçamentária, a receita tributária. A inoperância na fiscalização e 
na cobrança dos créditos tributários tem causado forte impacto na saúde financeira do Estado, 
o que se verifica em todos os campos, seja no descontrole do passivo, seja em resultados 
orçamentários que não garantem o cumprimento de todas as obrigações financeiras já 
contraídas, não havendo justificativa minimamente plausível para uma tão expressiva 
provisão de perdas para valores que já nascem com os atributos de certeza, liquidez e 
exigibilidade. A única conclusão possível se repete: ineficiência estatal no cumprimento de 
seus deveres mais básicos, até daquele que garantiria sua subsistência de maneira realmente 
independente de repasses federais, a arrecadação tributária.  
47. Alegando medidas adotadas para recuperar os valores previstos 
como perda da dívida ativa, menciona concurso público para preenchimento de 14 vagas 
do cargo de Procurador do Estado, que em verdade foi realizado em 2008, e alguns 
estudos realizados em 2014, mas que não chegaram a ser implementados. Em resumo, 
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não relatou nenhuma ação tomada no exercício de 2011, confirmando a irregularidade 
que ora se aponta. 
 
II.5. Dívida Consolidada em valor acima da margem permitida e Superávit Primário em 
relação à meta disposta na LDO 
 
48. Demonstrou-se no Parecer n. 475/2015/PG/PBN que a Dívida 
Consolidada Líquida acumulada no exercício de 2011 alcançou o valor de R$ 7,830,583 
bilhões, quantia aproximadamente 5 vezes superior à margem permitida pela Constituição do 
Estado de Alagoas, que fixa o máximo em 25% da receita do orçamento do Estado no 
período, R$ 5,935,039 bilhões (valor este da previsão de receitas), conforme se vê: 

Art. 182. É fixado em vinte e cinco por cento da receita do orçamento do 
exercício o limite máximo do montante da dívida consolidada do Estado e 
dos Municípios. 
Parágrafo único. Lei Complementar Estadual, sem prejuízo do estabelecido 
na legislação federal, disporá sobre a aplicação da regra deste artigo. 
 

49. Em seu favor, alega o ex-governador que a previsão constitucional 
alagoana não teria normatividade suficiente por inexistir Lei Complementar Estadual 
regulamentando a matéria, valendo-se do parágrafo único acima transcrito para esta 
conclusão. Afirma, em contrapartida, que o verdadeiro limite ao endividamento dos Estados 
atualmente vigente seria a Resolução do Senado n. 40/2001, editada por força do art. 30, I, da 
CRFB/88, que fixa a Dívida Consolidada Líquida em duas vezes o valor da Receita Corrente 
Líquida. 
50. Há de se fazer uma distinção entre a classificação das normas 
constitucionais, para que se constate a fragilidade do argumento trazido. É negada 
aplicabilidade ao art. 183 da Constituição do Estado afirmando tratar-se de uma norma de 
eficácia limitada, mas que não é o caso. Tal modalidade se caracteriza quando o poder 
constituinte traz disposição normativa em que não regulamenta a matéria ele mesmo, apenas 
afirmando o dever de o legislador fazê-lo em oportunidade futura. Não é uma prescrição de 
direito, mas uma ordem ao legislador. Ou seja, prevê que determinada matéria deve ser 
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regulamentada, mas não o faz no próprio texto constitucional, como se vê no art. 174, §4º, da 
CRFB4, por exemplo. Estas, portanto, não têm aplicabilidade imediata, estando a sua eficácia 
pendente de previsão legal. 
51. A hipótese em tela cuida de um comando que a doutrina classifica 
como de eficácia normativa restringível, caso em que o preceito constitucional já disciplina 
determinada matéria com inteligibilidade suficiente à sua incidência direta sobre o caso 
concreto, sem que seja necessária regulamentação por instrumento normativo diverso para 
que a norma constitucional adquira sua natural imperatividade, mas possibilitando que o 
legislador infraconstitucional discipline a matéria por si já tratada. É o que se vê, por 
exemplo, no art. 5º, XII, da CRFB5, sendo esta a espécie normativa do art. 182, da 
Constituição de Alagoas. 
52. Assim, a norma de eficácia restringível contida no art. 182 da 
Constituição alagoana, além de dispor de normatividade imediata, prevê em seu parágrafo 
único que é reservado apenas ao legislador complementar (e não ao legislador ordinário) a 
competência para disciplinar o preceito por si imposto, o que demonstra a sua maior 
preocupação com a matéria. 
53. Portanto, ao contrário do que se defende, a norma constitucional 
alagoana dispõe de aplicabilidade plena, a despeito de inexistir Lei Complementar que a 
regulamente, incidindo sobre o caso em tela. Veja-se ainda que a existência de 
regulamentação editada pelo Senado dispondo sobre o limite do endividamento da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o que o faz com caráter nacional, não impede 
que em âmbito interno criemos nossas próprias normas sobre o assunto, afinal, a dívida 
pública é um assunto referente à autonomia financeira e política do ente federativo e, mais 
que isso, a norma interna, ao dispor sobre limite inferior àquele autorizado pela norma de 
caráter nacional, não conflita com este, mas o complementa, exercendo o Estado de Alagoas a 
sua autonomia constitucionalmente assegurada (art. 18, caput, CRFB). 

                                                           
4 Art. 173,§4° - A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação 
da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 5 Art. 5º, XII - é livre o exercício e qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. 
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54. A esse respeito, assunto de primeira ordem no Estado de Alagoas deve 
ser mesmo o acerto do endividamento público, que atinge índices alarmantes e entra num 
ciclo de crescimento insustentável (a cada ano são adquiridos novos financiamentos para 
suprir os serviços das dívidas já existentes), o que se agrava pelos tímidos resultados do 
Superávit Primário no exercício. 
55. 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$ 212,62 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 seu não atendimento à meta fiscal disposta na LDO. 
56. O superávit financeiro em 2011 ficou em R$ 470,489 milhões, em 
face da meta de R$ 605,696 milhões e do serviço da dívida no montante de R$ 683,1 milhões. 
Em sua defesa, esclarece o ex-governador que a meta da LDO foi alterada pela Lei Estadual 
n. 7.264/11 para o valor de R$ 317,4 milhões, afirmando que, considerando a alteração 
legislativa havida ao longo da execução orçamentária, a meta fiscal da LDO foi plenamente 
alcançada. 
57. 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, importante 
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. 
58. 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 – problema que já acomete outros Estados-membros 
desta Federação. 
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II.6. Indevida dedução de valores destinados ao FECOEP da base de cálculo para os 
limites mínimos de gasto com educação e saúde 
 
59. Como é de amplo conhecimento, a Constituição da República prevê 
limites mínimos de gastos anuais com educação e saúde para cada ente federativo, o que faz 
por meio dos artigos 212, da CRFB e 77, II c/c §4º do ADCT, estipulando em 25% para a 
educação e 12% para a saúde. O comando constitucional impõe que estes percentuais sejam 
calculados com base na Receita Líquida de Impostos e Transferências, cuja composição é a 
seguinte: 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 o art. 212, §1º, CF. 
60. Ocorre que, ao se proceder com os cálculos para encontrar o valor da 
Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT), foram deduzidos do total os valores 
destinados ao FECOEP (Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza), o que configura uma 
dedução sem respaldo constitucional ou legal. Desta forma, o valor de referência indicado à fl. 
32 do BGE, de R$ 4,473,976 bilhões, estaria incorreto. Reinserindo as verbas do FECOEP na 
base de cálculo apresentada, o MP de Contas chegou ao valor de R$ 4,522,053 bilhões, o que, 
consequentemente, altera os padrões mínimos de investimento em educação e saúde para R$ 
1,130,513,25 bilhão e R$ 542,646,36 milhões, respectivamente, demonstrando-se assim que 
o Governo do Estado não cumpriu tais deveres constitucionais no exercício de 2011. 
61. Em seus esclarecimentos, o ex-governador afirmou que estaria correta 
a exclusão das verbas do FECOEP do cálculo para encontrar a RLIT, afirmando, de modo 
sucinto, que o Estado de Alagoas foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a proceder 
desta forma, em decisão proferida nos autos da Ação Civil Ordinária n. 1.972. Logo, diante do 



 Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procuradoria-Geral  

Página 19 de 38 
 

permissivo provindo da Suprema Corte, estariam corretos seus cálculos e incorretas as 
conclusões expostas pelo Ministério Público em seu parecer. 
62. Todavia, compulsando a decisão do Supremo a que a defesa se refere, 
vê-se que o STF não decidiu a matéria com definitividade, cuidando-se de mero 
pronunciamento cautelar, que nem sumariamente se debruça sobre o tema em tela. Trata o 
caso de ação do Estado de Alagoas em face da União, em razão de inscrição no SIAF, no 
CADIN e no CAUC, motivada justamente pelo descumprimento dos gastos mínimos com 
educação e saúde, o que estaria lhe impossibilitando de receber transferências voluntárias de 
recursos federais. 
63. O cerne da demanda é que a União, ao apurar o cumprimento dos 
limites constitucionais pelo Estado de Alagoas, como é óbvio, incluiu na RLIT os valores 
destinados ao FECOEP, assim como procede com todos os demais entes da federação, e 
concluiu, tal qual o Ministério Público de Contas em seu Parecer n. 475/2015/PG/PBN, que as 
aplicações em educação e saúde não atendiam ao mínimo constitucionalmente estipulado. 
Como resultado, inscreveu o Estado nos referidos cadastros, o que o impede de receber 
transferências voluntárias, como reprimenda pelo descumprimento de suas obrigações mais 
fundamentais. 
64. Diante desse quadro, o Estado de Alagoas ajuizou a referida Ação 
Civil no STF questionando a forma de se calcular a Receita Líquida de Impostos e 
Transferências, com pedido de liminar para que continuasse a receber as transferências 
voluntárias enquanto não resolvida a demanda. Assim, foi monocraticamente proferida 
Medida Cautelar pelo Ministro Relator Ricardo Lewandowski determinando a suspensão dos 
efeitos das inscrições de Alagoas no SIAF, CADIN e CAUC, com fundamento exclusivo 
na grave lesão em potencial que decorre do referido ato, até que fosse julgada a 
demanda, o que ainda não aconteceu. 
65. Portanto, a defesa apresentada incorre em verdadeira falácia, ao aduzir 
estar amparada por decisão judicial que não trata da matéria em debate, nem autoriza a 
proceder com os cálculos ora impugnados, ao contrário do que expressamente afirma no 
parágrafo 3.7.1 de suas razões (TC 8299/15). 
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66. Além disso, deve-se verificar que a Medida Cautelar mencionada foi 
proferida apenas em 29 de junho de 2012 e publicada no DJe de 31 de julho de 2012. Ou seja, 
além de tudo, foi proferida após o encerramento do exercício em comento e após a 
apresentação das contas ora julgadas, o que reforça que de nenhuma maneira a exclusão dos 
valores do FECOEP no cálculo da RLIT possuía autorização legislativa ou judicial, 
confirmando a ilicitude da conduta, o que evidencia o descumprimento dos gastos mínimos 
com saúde e educação, conforme pormenorizadamente demonstrado na manifestação 
ministerial anterior. 
67. Veja-se que as decisões judiciais em caráter liminar não detêm efeitos 
retroativos, a menos que assim seja expressamente determinado, o que corrobora para a 
conclusão de que os cálculos do BGE não estão amparados por permissivo judicial. 
Adicionalmente, a Medida Cautelar exarada no STF em nada interfere na conformidade ou 
desconformidade das contas apresentadas ao Tribunal de Contas de Alagoas, assim como em 
nada vincula o pronunciamento deste, pois nem sequer trata do assunto ora abordado. 
68. Portanto, a prática de exclusão dos valores do FECOEP da 
composição da RLIT não está apenas desamparada de fundamento legal ou judicial, assim 
como também significa reiteração de ilícito que já foi objeto de recomendação por este 
Tribunal de Contas no julgamento das contas de governo do exercício de 2009, o que agrava a 
irregularidade constatada ante o acentuado dolo na sua caracterização. 
69. Conforme exposto no parecer ministerial anterior, o Parecer Prévio 
emitido pelo TCE/AL referente às contas de governo de 2009 contém expressa recomendação 
no sentido de “Somar o valor do Fundo de Combate à Pobreza – FECOEP no montante das 
receitas a ser consideradas como base de cálculo para o limite mínimo constitucional de 
aplicação em educação”, em ato que foi publicado no Diário Oficial de 04/11/11. Não 
bastasse, este assunto também foi objeto de Consulta no âmbito deste TCE, que culminou na 
edição de enunciado no mesmo sentido. Cabe transcrever o trecho correspondente do Parecer 
n. 475/2015/PG/PBN: 

79. O Balanço Geral do Estado, à fl. 32, afirma que esse valor de referência foi de R$ 4,473,976 bilhões, apurado já com as deduções 
decorrentes das transferências constitucionais. Todavia, também deduziu 
indevidamente os valores destinados ao Fundo de Erradicação e Combate à 
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Pobreza (FECOEP), uma vez que não há nenhuma previsão legal para 
reduzir tais valores do quantum a compor a Receita Líquida de Impostos e 
Transferências (RLI). Desta forma, desde aqui se verifica incorreção 
quanto aos percentuais alcançados, por inconsistência da base de cálculo utilizada. 
80. Sobre este ponto, há elementos que possibilitam concluir pela 
inequívoca ciência da incorreção da referida prática por parte do Governo do Estado (suprimir os valores do FECOEP na composição da 
RLI), uma vez que esta questão foi objeto de expressa ressalva no parecer 
prévio emitido pelo TCE/AL na prestação de contas de governo do exercício 
de 2009, publicado no Diário Oficial em 04 de novembro de 2011, enquanto 
que a presente prestação foi protocolada no TCE/AL apenas em abril de 
2012, conforme se vê na chancela de fl. 02. Dispõe o Parecer Prévio 
exarado: 

2. RECOMENDAÇÕES [...] 
2.17 – Somar o valor do Fundo de Combate à Pobreza – FECOEP no 
montante das receitas a ser consideradas como base de cálculo para o limite mínimo constitucional de aplicação em educação. 

81. No mesmo caminhar, reiterando os termos da manifestação por si já 
emitida, o Tribunal de Contas de Alagoas, nos autos do Processo de 
Consulta TC n. 7638/2012, com decisão publicada no Diário Oficial de 
06/11/2014, ao se debruçar especificamente sobre a possibilidade ou não de 
se retirar os valores destinados ao FECOEP da base de cálculo para o 
cômputo dos limites constitucionais para os gastos em ações de educação e 
saúde, se posicionou afirmando expressamente o que segue transcrito: 

CONSULTA Nº 001/2014 - GCARAB (Processo TC-7638/2012) 
Consulta. Secretaria de Estado da Fazenda. Fundo de Combate e 
Erradicação da Pobreza – FECOEP. Composição. Adicional de 2% a 
mais na alíquota do ICMS, ADCT, art. 82, CR/88. Inclusão ou não na 
receita de impostos para base de cálculo dos percentuais mínimos de 
gastos com a saúde e educação. Conhecimento e resposta em caráter 
normativo ao questionamento em tese pela sua inclusão na base de 
cálculo para verificação dos gastos mínimos em educação e saúde. As 
ressalvas permitidas encontram-se dispostas expressamente na 
Constituição da República de 1988. Entendimento corroborado pela 
Secretaria do Tesouro Nacional. Precedente existente nesta Corte de 
Contas com o mesmo entendimento disposto no Parecer Prévio, 
publicado no DOe-TCE/AL edição de 04/11/2011, que deliberou sobre as 
Contas do Governo do Estado de Alagoas, exercício de 2009, no bojo do 
processo TC-4365/2009 - Aprovação com ressalva por não ter somado 
“O valor do Fundo de Combate à Pobreza – FECOEP no montante das 
receitas a serem consideradas como base de cálculo para o limite mínimo 
constitucional de aplicação em educação” 

82. Assim, já se constata uma total imprecisão dos números presentes no 
BGE, sendo possível, de imediato, concluir pela incorreção do parâmetro 
invocado (base de cálculo) para aferição do limite mínimo constitucional, o 
que leva à necessidade de se recalcular qual seria o montante mínimo 
exigido para a implementação da obrigação contida na Carta Magna. 
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Procedendo com tal tarefa, à fl. 26v verifica-se que os valores destinados ao 
FECOEP atingiram o montante de R$ 48,077 milhões. Acrescendo-o à base 
de cálculo utilizada no BGE, chega-se ao valor de R$ 4,522,053 bilhões, 
o qual demanda um gasto com MDE na quantia mínima de R$ 1,130,513,25 bilhão (Grifos no original). 

70. Ante o exposto, a alegação de que os valores de referência para o 
cálculo dos gastos mínimos com educação e saúde teriam amparo em decisão judicial é 
insubsistente, confirmando-se o não cumprimento dos deveres constitucionais mencionados, 
conforme se expõe com maior detalhamento nos tópicos que seguem. 
 
II.7. Descumprimento do gasto mínimo de 25% da Receita Líquida de Impostos e 
Transferências com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) 
 
71. Considerando a conclusão acima exposta, deve-se ressaltar a 
procedência da imputação exposta pelo MPC no sentido de que o limite mínimo de gasto 
com educação não foi atendido. Para tanto, importante trazer à tona os números que 
embasam esta conclusão. O valor da Receita Líquida de Impostos e Transferências, calculada 
consoante os ditames constitucionais e, claro, incluindo-se os valores destinados ao FECOEP, 
foi de R$ 4,522,053 bilhões. Portanto, para cumprir o mandamento de que ao menos 25% 
deste montante seja aplicado em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), tem-se o 
valor mínimo de R$ 1,130,513,25 bilhão. Todavia, conforme informado no BGE, às fls. 32v, 
só R$ 1,126,992 bilhão recebeu a devida destinação, o que significa 24,92% da RLIT, 
tornando-se inequívoco o descumprimento e a ocorrência da irregularidade. 
72. Mas isso não é tudo. Importante acrescentar que outras críticas foram 
feitas no que toca à prestação de contas das despesas com educação, ressaltando-se a forma 
obscura e omissa com a qual as informações foram apresentadas. Para que o órgão de controle 
possa concluir positivamente acerca dos números sumariamente apresentados nas tabelas 
apresentadas no BGE (fls. 32 e 32v) faz-se necessário empreender apreciação analítica da sua 
alocação, uma vez que a dicção constitucional esclarece que as aplicações, para que façam 
parte daquelas que atendem ao mínimo constitucional, devem ser destinadas à “manutenção e 
desenvolvimento do ensino”, termo que é regulamentado pelo art. 70 e 71, da Lei n. 9.394/96. 
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73. Mesmo após requisições do Conselheiro Relator, motivadas em 
solicitação da Auditoria, para que fossem trazidos aos autos o detalhamento dos gastos com 
educação e saúde, com ênfase na rubrica “outras despesas”, a documentação enviada se 
mostrou pouco elucidativa nos pontos de maior importância, pelo que foi objeto de menção 
específica o “pagamento de profissionais do magistério”, que não detalha quais gastos foram 
alocados nesta categoria, o que é de suma importância ante a reiterada prática do Governo do 
Estado de incluir nesta categoria o pagamentos de servidores em inatividade, fato que recebeu 
expressa menção na decisão de fls. 248/251 (TC 3029/13). 
74. Em seus esclarecimentos, o ex-governador cuidou de enfatizar seu 
ponto de vista pela correção de inclusão dos inativos no cômputo dos gastos com Manutenção 
e Desenvolvimento do Ensino, em tese que não merece acolhida. 
75. Para sustentar seu entendimento, 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 Contas regulamente a matéria, assegurando prazo para 
adaptação das contas públicas aos ajustes necessários. 
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76. 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. 
77. 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. 
78. 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. 
79. 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: 

Art. 70. Considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino 
as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das 
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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. 
 

80. 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. 
81. 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. 
82. 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. 
83. 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. 
 

84. 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. 
 

85. Esta também é a acepção veiculada na CLT6, 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. 
86. 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 
                                                           
6 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.  

87. 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). 
88. 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. 



 Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

Procuradoria-Geral  

Página 28 de 38 
 

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.7 
 

89. 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).8 
 

90. 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. 249/2010, com validade para o exercício de 2011: 
                                                           
7 http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/PNCP2697.pdf 8 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.9 
 

91. 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. 
92. 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. 
93. 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. 
94. 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 de rejeição das contas ora em análise. 

                                                           
9 http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/port_249/MDF_Volume_II_3_edicao.pdf 
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95. Novamente, importante frisar 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 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. 
96. 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). 
97. 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 2011. 
 
II.8. Descumprimento do limite mínimo de 12% da RLIT com gastos destinados à saúde 
 
98. Conforme já exposto nos tópicos anteriores, o valor da Receita 
Líquida de Impostos e Transferências (RLIT) em 2011 foi de R$ 4,522,053 bilhões. Como se 
sabe, este é o valor de referência para o cálculo do limite mínimo para as despesas com 
saúde, fixada em 12%, o que resulta na quantia de R$ 542,646,36 milhões. O BGE 
apresentado, às fls. 33, indica que foram aplicados R$ 538,128 milhões na área da saúde, o 
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que importa dizer que apenas 11,9% da RLIT obteve a destinação constitucionalmente 
adequada, podendo-se concluir, sem espaço para dúvidas, que em 2011 o Governo do Estado 
de Alagoas não aplicou o mínimo necessário de recursos na área de saúde, 
descumprindo mais um dever constitucional explícito. 
99. Desta maneira, independentemente da conclusão a que se chegue com 
relação à inclusão dos valores destinados ao IPASEAL no cômputo das despesas com saúde, é 
de se ver que o mínimo constitucional não foi atendido, sendo indiferente tal discussão para 
este específico fim. É que o parecer ministerial, seguindo entendimento então exposto pela 
Auditoria, defendeu que os gastos com saúde, para que assim possam ser considerados, 
devem observar a universalidade que é inerente ao serviço de saúde pública, princípio basilar 
inscrito no art. 196, da CRFB/8810, e asseverado no art. 7º, inciso I, da Lei Federal n. 
8.080/9011. Neste sentido, os valores destinados ao IPASEAL, por se tratar de uma entidade 
fechada de assistência de saúde, não poderiam ser contabilizados para fins de atendimento do 
mínimo constitucional de gastos com saúde, fator que reduz o percentual de aplicação para 
aproximadamente 11,38% da RLIT. 
100. Este entendimento, além de ter fundamento na Constituição e nas leis 
de regência do Serviço Único de Saúde, consta expressamente em disposição normativa deste 
Tribunal de Contas, a Resolução Normativa n. 04/2010: 

Art. 5º. Em conformidade com as diretrizes e os critérios constantes do art. 
3º desta Resolução Normativa, não são considerados como despesas com 
ações e serviços públicos de saúde, para os fins de cumprimento do art. 
198, §2º, as relativas a: [...] 
II – assistência à saúde que não atenda ao princípio da universalidade 
(clientela fechada); 
[...] 
 

101. O ex-gestor, entretanto, afirma que sua ação está amparada na 
Resolução TCE n. 08/2011, que concede o prazo de três anos para o acerto das contas                                                            
10 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 11 Art. 7º. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram 
o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de 
saúde em todos os níveis de assistência; [...] 
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governamentais e exclusão das despesas junto ao IPASEAL do referido cálculo. Assim, cabe 
reafirmar que, a despeito dessa previsão regulamentar que prescreve ressalva não contida no 
texto constitucional, não foi cumprido o mínimo de gasto com saúde no exercício de 2011, 
irregularidade que fundamenta o pedido de rejeição das contas apresentadas. 
102. Outra discussão que há nos autos a respeito dos gastos com saúde é 
sobre a má qualidade do gasto público nesta seara, pois evidenciou a Auditoria que mais de 
50% dos recursos eram despendidos com atividades administrativas, as chamadas atividades-
meio, havendo pouca eficiência neste campo uma vez que menos da metade dos recursos 
eram efetivamente utilizados em ações finalísticas de saúde, correspondente à sua direta 
prestação aos usuários, confirmando uma gestão deficiente nesta área. 
103. Em sua defesa, alega o ex-governador que as informações constantes 
no Balanço Geral do Estado não comportariam tal conclusão. Primeiro, porque parte das 
receitas rotuladas como “Administração Geral” teriam como destinação o pagamento de 
pessoal diretamente ligado à prestação do serviço de saúde. Segundo, que os dados do BGE 
não estão detalhados o suficiente para a configuração de tal irregularidade, pelo que afirma 
que tais informações só poderiam ser obtidas mediante SIAFEM. 
104. Desta maneira, reconhece expressamente a forma obscura pela qual as 
contas foram prestadas, ponto que já foi objeto de extensa crítica neste Parecer no seu item 
II.2, sobre a indevida abertura de créditos adicionais, e que integralmente se aplicam também 
neste tópico, visto que o ex-gestor pretende refutar imputação de irregularidade numa suposta 
inexistência de elementos caracterizadores nos autos, circunstância que decorre da forma 
parcial com que apresenta as contas e que, mesmo chamado a prestar esclarecimentos, insiste 
na desinformação, prática que deve contribuir na fundamentação relativa à rejeição das contas 
de governo ora em análise. 
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II.9. Não envio de informação acerca do cumprimento dos limites de gasto com pessoal 
relativos ao Judiciário, Legislativo e Ministério Público Estadual 
 
105. Chamado a prestar esclarecimentos pelo fato de não ter juntado à sua 
prestação de contas os relatórios de gestão relativos ao Judiciário, Legislativo e Ministério 
Público Estadual, afirmou o ex-gestor que cada um destes detêm autonomia de gestão de seus 
recursos, havendo disposição na LRF de que cada ente receberia parecer prévio isoladamente, 
eximindo-se, assim, de tal dever. 
106. Quanto a isto, em nenhum momento mencionou-se sobre uma possível 
responsabilidade do Chefe do Executivo pelo ajuste fiscal dos demais poderes, sendo 
insubsistente sua alegação. 
107. Todavia, o art. 56 da LRF12 dispõe expressamente que cabe ao Chefe 
do Executivo, quando da sua prestação de contas, incluir nas informações, além das suas 
próprias, o relatório das contas do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, 
conforme se vê: 

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, 
além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos Poderes 
Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 
20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal 
de Contas. 
 

108. Considerando a inexistência de tais informações nos autos e o teor de 
sua resposta, confirma-se o descumprimento do referido dever formal, configurando mais esta 
irregularidade. 
 
 
 
 
                                                           
12 Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos 
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no art. 
20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas. 
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II.10. Gastos com pessoal 
 
109. Em seus esclarecimentos afirma o ex-gestor a desnecessidade de 
praticar qualquer ação para a redução das despesas com pessoal, considerando que não teria 
atingido o percentual de 95% do limite disposto no art. 19, II, “c”, da LRF. 
110. Quanto a este ponto, o parecer ministerial apenas havia consignado o 
atingimento do percentual de 90% do máximo permitido para gastos com pessoal, fato que 
imporia ao Tribunal de Contas a emissão de alerta aos Poderes e órgãos acerca das vedações 
decorrentes do atingimento do percentual de 95%, conforme previsão do art. 59, §1º, II, da 
LRF. 
111. Assentada esta questão, importante atentar que no tocante à prestação 
de contas relativa aos gastos com pessoal, nada mencionou o ex-governador acerca das 
inconsistências encontradas nos dados relativos aos gastos com inativos, omitindo-se em 
prestar qualquer esclarecimento acerca do assunto. Segue trecho do parecer anterior sobre este 
ponto: 

118. Adicionalmente, imprescindível questionar ao gestor a substanciosa 
supressão dos gastos com inativos do cálculo das despesas com pessoal. Em 
ligeira verificação à tabela de fl. 33v, os valores despendidos com inativos e 
pensionistas inexplicavelmente foram quase extintos. Veja-se que as 
despesas com pessoal inativos e pensionistas custeadas pelo Estado caíram 
de R$ 229,724 milhões, em 2010, para meros R$ 2 mil reais, em 2011. Na 
mesma senda, os valores com inativos e pensionistas com recursos 
vinculados (que não integram o cálculo da LRF) reduziram de R$ 121,829 
milhões para zero, em 2010, fenômeno que ocorreu sem qualquer 
justificativa. 
119. Considerando a importância de tais valores para se concluir com 
convicção sobre o verdadeiro atendimento aos limites dispostos na LRF para 
gastos com pessoal, faz-se indispensável que o gestor promova a sua 
correção ou traga adequada justificativa para a completa reversão dos 
números de inativos do Estado de Alagoas de um ano para o outro. 
 

112. O silêncio do gestor confirma a inconsistência dos dados 
apresentados, o que deve ser considerando na emissão do Parecer Prévio pela rejeição das 
contas apresentadas. 
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II.11. Programa de Ajuste Fiscal 
 
113. Ficou consignado no Parecer n. 475/2015/PG/PBN que o BGE 
apresentado não tratou do Programa de Ajuste Fiscal, omissão que importou em dificuldade 
na análise das contas apresentadas, principalmente diante do desencontro entre os dados 
publicados no Diário Oficial, enviados separadamente ao Tribunal de Contas por obrigações 
legais diversas e aqueles disponibilizados nos sites das Secretarias de Estado. 
114. Reconhecendo a omissão, o ex-gestor anexou à sua defesa o Ofício n. 
430/2012/COREM/SURIM/STN/MF-DF, afirmando estar ali demonstrado o cumprimento de 
todos os itens da meta. Todavia, é de se ver que alguns dos cumprimentos se deram em razão 
de posterior alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que alterou os valores da meta 
fiscal para 2011, possibilitando o seu atingimento, tal qual se vê com relação à meta de 
Superávit Primário, reduzida de R$ 605 milhões para R$ 317,4 milhões. 
115. A despeito desse tipo de prática por parte dos Poderes estaduais, 
importa, mais uma vez, reiterar a necessidade de as contas serem prestadas em sua 
completude, como fator essencial para o pleno exercício da jurisdição de contas. Do contrário, 
a atuação do Tribunal de Contas estará sobremaneira dificultada, ante condutas pouco 
contributivas por parte dos gestores jurisdicionados, atitude que não pode ser desconsiderada 
por esta Corte de Contas. 
 
III. Conclusões 
 
116. 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 2011. Além de não enfrentar todas as irregularidades 
elencadas no Parecer n. 475/2015/PG/PBN, as alegações trazidas são majoritariamente 
insubsistentes e não elidem a convicção exposta pelo Ministério Público de Contas em suas 
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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: 
 

a) Abertura de créditos suplementares sem qualquer previsão legislativa 
em 64,53% acima da margem permitida na LOA; 

b) Irregularidade da abertura de créditos extraordinários e especiais no 
exercício; 

c) 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; 

d) Contínuo agigantamento do Passivo Real a Descoberto, com ênfase 
na inércia relativa à célere satisfação e à redução da provisão de perdas dos valores 
inscritos em Dívida Ativa; 

e) Dívida Consolidada aproximadamente 5 vezes acima da margem 
permitida pela Constituição do Estado de Alagoas; 

f) Superávit Primário insuficiente à cobertura das obrigações financeiras 
do Estado de Alagoas, o que acarretou a necessidade de financiamento de R$ 212,6 
milhões apenas para o pagamento do serviço da dívida, dando continuidade ao 
ininterrupto crescimento da dívida do Estado de Alagoas; 

g) Indevida exclusão dos valores referentes ao FECOEP na 
composição do montante da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLI), 
que serve de base de cálculo para a verificação do atendimento aos limites 
mínimos de gasto com educação e saúde; 

h) Descumprimento do limite mínimo de despesas em Manutenção e 
Desenvolvimento do Ensino (MDE), ante a verificação do percentual de gastos 
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apenas em 24,92% (aproximadamente) da RLIT, a despeito do mínimo de 25% 
prescrito constitucionalmente; 

i) Grave obscuridade no detalhamento dos gastos com manutenção e 
desenvolvimento do ensino, o que impossibilita análise do adequado dispêndio dos 
respectivos recursos, a despeito da realização de diligência específica na tentativa 
de suprir esta falha;  

j) Completa omissão no detalhamento da gestão dos recursos 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; 

k) Descumprimento do limite mínimo de despesas em ações e 
serviços de saúde, ante a verificação do percentual de gastos apenas em 11,9% da 
RLIT, a despeito do mínimo de 12% prescrito constitucionalmente, devendo-se 
enfatizar a má gestão que gera baixo gasto total com ações finalísticas de saúde, 
sendo estas as que representam benefício direto à sociedade; 

l) Injustificada supressão dos valores despendidos com inativos e 
pensionistas do cálculo das despesas com pessoal para fins de verificação do 
atendimento à LRF; 

m) Total supressão de informações acerca do cumprimento das metas 
provenientes do Programa de Ajuste Fiscal, a despeito do dito cumprimento de 
todas as metas, o que se deu após alteração legislativa que também não foi 
oportunamente noticiada nos autos. 

 
117. 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 
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Excelentíssimo Senhor TEOTONIO BRANDÃO VILELA FILHO, Governador do 
Estado de Alagoas no exercício de 2011, 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, 22 de outubro de 2015. 

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


