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RESUMO 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu um limite de gastos com pessoal em 

60% da Receita Corrente Líquida nos municípios, que caso não respeitado enseja 

diversas restrições e responsabilizações, repercutindo inclusive na impossibilidade da 

contratação de servidores mediante concurso e na obtenção de financiamentos. 

Nesse contexto, o trabalho teve como objetivo verificar como o grau de 

comprometimento da despesa com pessoal afeta os gastos com terceirizações de 

serviços (pessoas física ou jurídica) não considerados nas despesas de pessoal, de 

modo a testar a possibilidade dessas rubricas terem sido utilizadas de forma a burlar 

o limite legal imposto no art. 19 da LRF.  Para tanto recorreu-se ao método de 

regressão descontínua em, torno do limite de gastos de pessoal, tendo como base as 

finanças (despesas com serviços de terceiros classificadas nos códigos 3.3.90.39 e 

3.3.90.36) dos municípios brasileiros no ano de 2016. Os resultados obtidos não dão 

suporte a hipótese aventada, sendo que estimações complementares apontam para 

uma redução da despesa per capita com serviços de terceiros quando os municípios 

estão na eminência de ferir o limite imposto pela legislação. 

 

Palavras-chaves: Lei de Responsabilidade Fiscal, Gastos com Pessoal, Despesas 

com Serviços de Terceiros, Regressão Descontínua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Fiscal Responsibility Law established a limit of personnel expenses in 60% of the 

Net Current Revenue in the municipalities, which, if not respected, gives rise to various 

restrictions and responsibilities, including the impossibility of hiring servants through a 

tender and obtaining financing. In this context, the objective of this study was to verify 

how the degree of commitment of personnel expenses affects expenses with 

outsourcing of services (individuals or legal entities) not considered in personnel 

expenses, in order to test the possibility of these items being used way to circumvent 

the legal limit imposed in art. 19 of the LRF. For this purpose, the discontinuous 

regression method was used around the limit of personnel expenses, based on the 

finances (expenses with third-party services classified in codes 3.3.90.39 and 

3.3.90.36) of Brazilian municipalities in 2016. The results obtained do not support the 

hypothesis, and complementary estimates point to a reduction of per capita 

expenditure with third-party services when municipalities are in the imminence of 

hurting the limit imposed by the legislation. 

 

Keywords: Fiscal Responsibility Law, Personnel Expenses, Expenses with Third 
Party Services, Discontinuous Regression. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, conhecida como Lei de 

Responsabilidade Fiscal - LRF, surgiu para normatizar as finanças públicas visando 

uma gestão fiscal planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios 

capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas no Brasil. 

Nesse sentido foram estabelecidas regras e fixados limites para as despesas 

com pessoal e o endividamento público, outrossim, foram exigidas metas para 

controlar receitas e despesas. Impondo que nenhum governante pode criar uma nova 

despesa por mais de dois anos (continuada), sem indicar sua respectiva fonte de 

receita ou sem reduzir outras despesas já existentes.  

Após 17 anos de vigência da LRF, atravessando uma das maiores recessões 

de sua história, a Administração Pública brasileira vem perdendo credibilidade, 

maculada por escândalos de corrupção, desvios de finalidade e dívidas 

descontroladas decorrentes da má utilização de recursos públicos, prejudicando a 

efetividade de políticas públicas básicas essenciais à sociedade, tais como saúde, 

assistência social e educação e infraestrutura. 

Dentre os aspectos que mais afetam as gestões municipais estão as despesas 

com pessoal, disciplinadas pela LRF, a partir do art. 18, que trouxe conceitos a serem 

seguidos pelos entes da Federação:  

 

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

 

Entretanto, na prática esse gasto pode ser mal gerido, inclusive isso tem se 

verificado nos últimos anos, tornando-se um entrave para a implementação de 

políticas públicas. Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em 

novembro do ano passado, apontou que 83 municípios cearenses estavam acima do 

limite de gastos de pessoal, o que pode acarretar atrasos de pagamentos de 

servidores e fornecedores, dívidas, greves, demissões, manifestações, portanto, 
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tornando a máquina pública ineficiente. 

Além do caput do artigo 18 da LRF, seu parágrafo primeiro incluiu outro 

conceito como sendo despesa com pessoal. No caso, os valores referentes a 

contratos terceirizados de mão de obra, substitutiva de servidores ou empregados 

públicos. 

 

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem 
à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados 
como "Outras Despesas de Pessoal". 

 

Nesse parágrafo está o cerne desta pesquisa, pois as despesas decorrentes 

de contratos de mão de obra que se referem à substituição de servidores em regra 

devem ser consideradas no cálculo de despesas com pessoal. Apesar dessa 

prescrição legal, a aplicação desse dispositivo não é objetiva, causando dúvidas, 

sendo por vezes objeto de contestação dos órgãos de fiscalização que não raramente 

identificam contratações de terceiros (despesas) em substituição a servidores 

classificadas segundo sua natureza no (GND) Grupo Natureza de Despesa 3, que 

corresponde a “Outras Despesas Correntes” ao invés de classificá-las no (GND) 1 

correspondente a “Pessoal e Encargos Sociais”. Ao proceder dessa forma, os “outros 

serviços de terceiros” – PF e/ou PJ, não entram no cálculo de pessoal dos Entes da 

Federação. 

Nessa esteira, o presente trabalho objetivou lançar luz sobre a relação entre 

o comprometimento da despesa com pessoal e as terceirizações de mão de obra, 

classificadas nos códigos de despesa 3.3.90.39 e 3.3.90.36. Mais especificamente, 

procurou-se testar, com base nos dados das despesas com terceirizações das 

finanças municipais brasileiras de 2016, se existem evidências estatísticas que 

apontem para o uso indevido desses códigos de despesa pública para burlar o limite 

imposto pela LRF de despesas com pessoal. 

Além dessa introdução, o trabalho está dividido em mais quatro sessões, no 

próximo capítulo discorrer-se-á sobre o referencial teórico da pesquisa abordando 

aspectos gerais da LRF bem como sua influência sobre a gestão das finanças 

municipais, bem como a terceirização de mão de obra na Administração Pública e 

classificação das despesa pública. No capítulo três descreve-se detalhadamente a 

base de dados a ser utilizada e a especificação da metodologia empregada. No 

capítulo quatro, são realizadas a caracterização da amostra e a análise dos resultados 
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obtidos. Por fim, tecem-se as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A LRF foi instituída em um contexto histórico pautado na insolvência do setor 

público, endividamento crescente interno e externo, nas elevadas taxas de juros e 

necessidade de geração de superávit primário (Santos Filho, 2006). Isso colaborou 

para uma convergência de forças em torno de uma norma que visasse garantir o 

equilíbrio fiscal. 

Segundo Toledo e Rossi (2005) a LRF teve significativa inspiração em normas 

de outros países e órgãos internacionais como: (i) o Código de Boas Práticas para a 

Transparência Fiscal do Fundo Monetário Internacional, (ii) a Fiscal Responsability Act 

da Nova Zelândia, (iii) o Tratado de Maastricht da Comunidade Europeia e (iv) a 

Budget Enforcement Act dos Estados Unidos. 

Pode-se dividir os princípios da legislação em quatro eixos: Planejamento, 

Transparência, Controle e Responsabilização. Mais do que conter os déficits públicos, 

a LRF estabelece diretrizes para elaboração do orçamento de modo a reduzir a 

discricionariedade no controle dos recursos públicos (BRUNO, 2004). 

 

2.1. A Receita Corrente Líquida 

 

Dentre as medidas para conter o gasto público, estabeleceu-se limites rígidos 

para os gastos com pessoal e endividamento público, bem como mecanismos claros 

de correção de eventuais desvios (GIUBERTI, 2005). O principal parâmetro para a 

limitação é o conceito de Receita Corrente Líquida - RCL, sobre o qual são 

estabelecidos todos os parâmetros. 

O cálculo da RCL encontra-se no artigo 2º, inciso IV da LRF, a saber:  

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, 
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:  

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por 
determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na 
alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;  

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional;  

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para 
o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas 
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da 
Constituição.  
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§ 1o Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores 
pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de 
setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias.  

§ 2o Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e 
dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para 
atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1o do art. 19.  

§ 3o A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas 
arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 
duplicidades. 

 

Conforme Santos (2012), em razão do § 1º ao computar a RCL deve-se 

considerar, portanto, os valores pagos e recebidos decorrentes da Lei Complementar 

nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), e do fundo previsto pelo artigo 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (FUNDEB). Uma versão resumida 

do cálculo da RCL encontra-se disponível no Quadro 1. 

Quadro 1. Resumo do cálculo da RCL. 
Receitas Correntes 
(+) Tributárias 
(+) Contribuições 
(+) Patrimoniais 
(+) Agropecuária 
(+) Industriais 
(+) Serviços 
(+) Outras Receitas Correntes 
Deduções 
(-) Transferências Constitucionais ou Legais 
(-) Contribuições à Previdência 
(-) Compensação Lei Hauly (regimes de previdência) 
(-) Somatório dos valores considerados como duplicidade 
(-) Cancelamento de “restos a pagar” 
(+ ou -) Saldo Lei Kandir 
(+ ou -) Saldo FUNDEB 
= Receita Corrente Líquida 

Fonte: Pascoal (2008) 

 

2.2. Despesas com Pessoal 

 

No que diz respeito a despesa com pessoal, a LRF descreve em seu Art. 18, 

o que caracteriza esse tipo de gasto: 

 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa 
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total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os 

ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e 

variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 

inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de 

qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 

pelo ente às entidades de previdência.  

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se 

referem à substituição de servidores e empregados públicos serão 

contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".  

§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no 

mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se 

o regime de competência. 

 

Da leitura desse artigo, percebe-se a preocupação do legislador em definir 

claramente o que significa um gasto com pessoal nos Entes Federativos, porque se 

trata de uma obrigação permanente (fixa) que uma vez contraída perdurará em regra 

por muitos anos. Assim, a LRF impõe que Administração identifique, contabilize e 

monitore esses gastos para que não comprometa a atuação da máquina pública. 

Assim, a LRF não apenas define o que seria gasto com pessoal, mas também 

os limites para eles no Art. 19 da LRF: 

 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da 
Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a 
seguir discriminados:  
 
I - União: 50% (cinquenta por cento);  
II - Estados: 60% (sessenta por cento);  
III - Municípios: 60% (sessenta por cento).   
 

Ressalta-se que esses limites de despesas de pessoal englobam toda 

estrutura orgânica do Ente. Por exemplo, no âmbito da União: Executivo, Legislativo 

e Judiciário e todos os demais Órgãos essenciais à Justiça. 

Há de salientar que esses limites do art. 19 foram repartidos e estão 

disciplinados no art. 20: 

 

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os 
seguintes percentuais: 

 
 I - na esfera federal: 
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a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído 
o Tribunal de Contas da União; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o Executivo, 
destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal 
decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição 
e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma proporcional 
à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual 
da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros 
imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar;                   (Vide Decreto nº 3.917, de 2001) 
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; 
II - na esfera estadual: 
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Estado; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do 
Município, quando houver; 
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo. 
§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão 
repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas 
com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três 
exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei 
Complementar. 
§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
I - o Ministério Público; 
II - no Poder Legislativo: 
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
b) Estadual, a Assembleia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Contas do Distrito 
Federal;  
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, 
quando houver;  
III - no Poder Judiciário: 
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 
§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder Judiciário, a cargo 
da União por força do inciso XIII do art. 21 da Constituição, serão 
estabelecidos mediante aplicação da regra do § 1o. 
§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos Municípios, os 
percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II do caput serão, 
respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% (quatro décimos por 
cento). 
§ 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos 
financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão 
será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou 
aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias. 

 

A adoção de limites específicos para as despesas com pessoal deve-se a 

representatividade desse gasto no orçamento público global. Para Gomide et al (2009) 

estas são as que mais chamam a atenção da população e dos gestores públicos, 

merecendo grande destaque em razão da proporção que ocupam em quase todos os 

entes públicos, entre os gastos realizados. 
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Santos (2012) ressalta que a apuração da despesa total com pessoal deve 

seguir o regime de competência, sendo que os valores do mês de referência devem 

ser adicionados aos dos onze meses imediatamente anteriores, totalizando um 

período de doze meses, que, para este caso, não precisa necessariamente coincidir 

com o ano civil. 

 

2.3. Limites de Alerta e Prudencial 

 

A LRF estabelece em seus Art. 22 e 59 procedimentos de sinalização quando 

há riscos de descumprimento dos limites de despesas com pessoal.   Esses sinais são 

emitidos pelos Tribunais de Contas quando o Órgão / Poder atinge 90% do limite por 

meio de um alerta aos gestores.  

Já quando o Órgão / Poder atinge 95% do limite passam a vigorar algumas 

restrições, dispostas a seguir: 

 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 
e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.  
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 
que houver incorrido no excesso:  
 
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de 
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X 
do art. 37 da Constituição;  
II - criação de cargo, emprego ou função;  
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a 
qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;  
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o 
do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes 
orçamentárias. 
 

 

2.4. Sanções 

 

Caso o valor do gasto com pessoal ultrapasse o limite máximo, impõe o art. 

23 da LRF que o excedente deve ser corrigido em até oito meses ou dois 

quadrimestres, sendo que pelo menos um terço deve ser reduzido no primeiro 

quadrimestre. O descumprimento ocasiona as seguintes sanções de acordo com a 
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Constituição Federal de 88, art. 169, §3º e 4§: 

 

§ 3º - (...)  
1- Redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;  
2- Exoneração dos servidores não estáveis.  
§ 4º - Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem 
suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei 
complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, 
desde que ato normativo motivado dos Poderes especifique a atividade 
funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

 

Por fim, o parágrafo 3º do art. 23 da LRF disciplina que não alcançada a 

redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o Ente não poderá 

receber transferências voluntárias; obter garantias, direta ou indireta, de outro Ente; e 

contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da 

dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal. 

 

§ 3o Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o 
excesso, o ente não poderá:  
I - receber transferências voluntárias; 
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; 
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao 
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas 
com pessoal. 

 

2.5. Terceirização no Serviço Público 
 

Não obstante a Constituição Federal de 1988, em seu Art. 37 inciso II afirme 

que a investidura em cargo ou emprego público dependa de aprovação prévia em 

concurso público, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, existem 

exceções em que é possível a contratação legal de serviços terceirizados. Fernandes 

(2002) exemplifica isso por meio dos institutos da Autorização, Concessão e 

Permissão, quando há delegação do serviço público através da contratação de pessoa 

física ou jurídica para a execução de atividades não exclusivas da Administração. 

A jurisprudência acerca do tema tem sido unânime em admitir que apenas a 

contratação terceiros para execução de atividade meio são compatíveis com a norma 

Constitucional, restando portanto fazer a distinção entre o que seria atividade meio e 

atividade fim. Santos (2012), citando uma decisão Tribunal de Contas do Estado de 



23  

Pernambuco estabelece: 

 

Atividade-meio: São aquelas atividades materiais que não implicam o 
exercício de prerrogativas públicas – são atividades acessórias, instrumentais 
ou complementares em relação ao serviço público.  

Atividade-fim: São aquelas atividades profissionais contempladas com 
cargos no plano de carreiras do quadro de pessoal da entidade e que por 
suas características demandam o exercício de prerrogativas públicas, na 
busca de assegurar o interesse social. 

 

Em que pese essa definição não esteja positivada no ordenamento jurídico 

brasileiro, sendo, portanto, resultado de jurisprudências dos Tribunais de Contas e 

Tribunais Judiciários, vem sendo recorrentemente utilizada como referência para se 

definir se a terceirização é ou não legal e se deve ou não ser considerada como 

despesa de pessoal. 

Pode-se citar como exemplo, o recentíssimo Acórdão 6436/16, lavrado pelo 

Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que entendeu que: 

 

 Os serviços de assessoria contábil, jurídica e administrativa devem ser 
prestados por servidores de carreira, conforme entendimento do Tribunal já 
firmado no Prejulgado n.º 6. Assim, configurando terceirização irregular a 
contratação de serviços de natureza contábil, advocatícia e administrativa, já 
que estão ligados à atividade-fim do Poder Executivo (serviços essenciais) e 
não a uma atividade meio. A proibição de contratação de assessorias de 
gestão decorre da Constituição Federal (art. 37) que impõe a realização de 
concurso público para investidura em cargo ou emprego público. 

 
 
A LRF trata da terceirização no Art. 18, mais precisamente em seu parágrafo 

1º, afirmando que a contratação de mão de obra quando em substituição a servidores 

ou empregados públicos compõe a base de cálculo dos gastos com despesas de 

pessoal, para fins de apuração do percentual atingido, devendo ser classificada “como 

outras despesa de pessoal”. 

 

2.6. Classificação da Despesa Pública por Natureza 

 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 

MCASP, 7ª edição, editado pela STN, a classificação da despesa orçamentária, 

segundo a sua natureza, compõe-se de: Categoria Econômica, Grupo de Natureza da 

Despesa, Elemento de Despesa, complementada pela informação gerencial 
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Modalidade de Aplicação. 

Essa estrutura deve ser observada na execução orçamentária de todas as 

esferas de governo de acordo com o art. 5º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 

163/2001, a estrutura da natureza da despesa a ser observada na execução 

orçamentária de todas as esferas de governo será “c.g.mm.ee.dd”, onde: 

a. “c” representa a categoria econômica; 

b. “g” o grupo de natureza da despesa; 

c. “mm” a modalidade de aplicação; 

d. “ee” o elemento de despesa; e 

e. “dd” o desdobramento, facultativo, do elemento de despesa. 

O código da natureza de despesa orçamentária é composto por seis dígitos, 

desdobrado até o nível de elemento ou, opcionalmente, por oito, contemplando o 

desdobramento facultativo do elemento. 

 

Figura 1. Descrição do Código de Classificação das Despesas. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

2.6.1 Categoria Econômica  

 

A despesa orçamentária é classificada em duas categorias econômicas, com 

os seguintes dígitos: 
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Quadro 2. Classificação por Categoria Econômica 
Categoria Econômica 

3 Despesas Correntes 
4 Despesas de Capital 

Fonte: MCASP 7ª Edição  

 

De acordo com o MCASP, devem ser classificadas como despesas correntes 

(dígito 3) todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou 

aquisição de um bem de capital, ou seja são despesas de custeio. Já as despesas 

que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital, 

devem ser registradas com dígito 4. 

 

2.6.2 Grupo Natureza de Despesa (GND) 
 

O MCASP ensina que o GND é um agregador de elementos de despesa 

orçamentária com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme 

discriminado a seguir: 

 

Quadro 3. Classificação por Grupo Natureza da Despesa 
 Grupo de Natureza da Despesa 

1 Pessoal e Encargos Sociais 
2 Juros e Encargos da Dívida 
3 Outras Despesas Correntes 
4 Investimentos 
5 Inversões Financeiras 
6 Amortização da Dívida 

Fonte: MCASP 7ª Edição  

São classificadas no GND 1 - Pessoal e Encargos - as despesas orçamentárias 

com pessoal ativo e inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, 

funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 

subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, 

gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 

encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Ente às entidades de previdência, 

conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar no 101, de 2000. 
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No GND 2, Juros e Encargos, são classificadas as despesas orçamentárias 

com o pagamento de juros, comissões e outros encargos de operações de crédito 

internas e externas contratadas, bem como da dívida pública mobiliária. 

O GND 3, Outras Despesas Correntes, é utilizado para classificar as despesas 

com despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de 

diárias, contribuições, subvenções, auxílio, alimentação, auxílio, transporte, além de 

outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos 

demais grupos de natureza de despesa. 

 Já os Grupos de Natureza da Despesa 4, 5 e 6 (Investimentos, Inversões 

Financeiras e Amortização da Dívida) são usados respectivamente para despesas 

orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive 

com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas, e com a 

aquisição de instalações, equipamentos e material permanente; despesas 

orçamentárias com a aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, 

aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer 

espécie, já constituídas, quando a operação não importe aumento do capital, e com a 

constituição ou aumento do capital de empresas, além de outras despesas 

classificáveis neste grupo e despesas orçamentárias com o pagamento e/ou 

refinanciamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública 

interna e externa, contratual ou mobiliária. 

 

2.6.3 Classificação da Despesa com Terceirização no Serviço Público 
 

Conforme mencionado anteriormente, a terceirização de mão de obra poderá 

ou não compor a base de cálculo das despesas de pessoal. O que definirá isso será 

o caso em concreto, ou seja, se estiver substituindo servidores públicos, deverá ser 

computada.  

Tomem-se dois exemplos para aclarar a questão: 
 
Se o Poder Público contrata uma empresa ou uma cooperativa de trabalho 

para ceder mão de obra a fim de substituir os médicos e os paramédicos, em um 

determinado hospital, em razão de férias ou licenças de seus titulares, a despesa 

respectiva entrará no limite da despesa de pessoal, pois, é a hipótese visada pelo § 

1º, do art. 18. É claro que esses médicos e paramédicos não se transformarão em 

servidores públicos e nem a Lei assim prescreve. Porém, as despesas decorrentes 
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dessa contratação, regular ou irregular, não importa, são computadas no cálculo da 

despesa total de pessoal.  

Mas, se o mesmo Poder Público contrata uma empresa para gerir o hospital, 

ficando a cargo dela a contratação de mão de obra, as despesas de administração, 

de equipamentos, de remédios etc, depara-se com a terceirização de um serviço 

público. Nessa hipótese não se aplica o § 1º, do art. 18. 

 Assim, na prática, a terceirização de mão de obra pode tanto constar na 

rubrica “Pessoal e Encargos Sociais” ingressando nas despesas de pessoal ou 

“Outras Despesas Correntes” sendo excluída nesse caso. Portanto, a classificação no 

GND 1 ou 3 é o determinante esse cômputo ou não, pois a classificação dos 

elementos de despesa tem por finalidade apenas identificar o objeto do gasto, 

conforme quadro 4. 

Quadro 4. Exemplos (não exaustivos) 
Grupo de Natureza da 

Despesa 
Elementos de Despesa 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 
 

01 – Aposentadorias do RPPS, Remunerada e 
Reformas dos Militares  
03 – Pensões do RPPS e do Militar  
04 – Contratação por Tempo Determinado 
05 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor 
ou do Militar  
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 
13 – Obrigações Patronais 
16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 
17 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar 
35 – Serviços de Consultoria 
36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
37 – Locação de Mão de Obra 
38 – Arrendamento Mercantil  
39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 
 

21 – Juros sobre a Dívida por Contrato 
22 – Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 
23 – Juros, Deságios e Descontos da Dívida 
Mobiliária 
24 – Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária 

3 – Outras Despesas 
Correntes 
 

30 – Material de Consumo 
32 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição 
Gratuita  
33 – Passagens e Despesas com Locomoção 
35 – Serviços de Consultoria 
36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
37 – Locação de Mão de Obra 
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38 – Arrendamento Mercantil  
39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica 
 

4 – Investimentos 
 

30 – Material de Consumo 
33 – Passagens e Despesas com Locomoção 
51 – Obras e Instalações 
52 – Equipamentos e Material Permanente 
61 – Aquisição de Imóveis 

5 – Inversões 
Financeiras 
 

61 – Aquisição de Imóveis 
63 – Aquisição de Títulos de Crédito 
64 – Aquisição de Títulos Representativos Capital 
já Integralizado 

6 – Amortização da 
Dívida 
 

71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado 
72 – Principal da Dívida Mobiliária Resgatado 
73 – Correção Monetária ou Cambial da Dívida 
Contratual Resgatada 

Fonte: MCASP 7ª Edição (adaptado) 

Assim, surge risco moral associado a possibilidade de o gestor público 

terceirizar serviços públicos, substituindo pessoal, sem reconhecer o gasto no Grupo 

Natureza de Despesa (GND) 1, desvirtuando, portanto, o parágrafo 1º do Artigo 18. 

Segundo Pindyck e Rubinfeld (2013), há risco moral “quando uma parte 

apresenta ações que não são observadas e que podem afetar a probabilidade ou a 

magnitude de um pagamento associado a um evento”. “No caso do risco moral (ex-

post), pode ser denominado como ações ocultas dos agentes (tomadores), do 

principal, se os interesses do agente e do principal não estiverem alinhados. O agente 

normalmente tem mais informações sobre suas ações ou intenções do que o principal, 

porque, em geral, o principal não pode monitorar perfeitamente o agente” (AKERLOF, 

1970). 

Dessa forma, pretende-se investigar se os municípios se utilizaram desse 

subterfúgio no ano de 2016 para contornar as regras de comprometimento da Receita 

Corrente Líquida com gastos de pessoal. Para tanto foi investigado o comportamento 

das despesas com terceirização de mão de obra, quando os municípios estão na 

iminência de violar os limites impostos pela LRF, em busca de eventuais discrepâncias 

que sinalizem uma possível fraude. Em face da maior expressividade e relevância, em 

termos de contabilização orçamentária, os códigos de despesa 3.3.90.36. Outros 

Serviços de Terceiros - Pessoa Física e 3.3.90.39. Outros Serviços de Terceiros - 

Pessoa Jurídica, que em tese não devem influenciar nas despesas de pessoal, foram 

selecionados como objeto de análise ao logo desse estudo. 
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3 METODOLOGIA E BASE DE DADOS 
 

3.1 Estratégia Econométrica 

 

Para testar a hipótese subjacente de que existem mudanças na classificação 

das despesas com terceirização de mão de obra nos municípios brasileiros, quando 

esses rompem, ou estão na iminência romper, o limite de gastos com pessoal imposto 

pela LRF, recorreu-se ao método de Regressão com Descontinuidade na forma 

proposta por Hahn, Todd e van der Klaauw (2001).  

O método consiste basicamente na comparação dos gastos com terceirização 

nos municípios ao redor do ponto em que o comprometimento de sua receita corrente 

líquida com gastos com pessoal romperia o limite estabelecido pela LRF, no caso, 

quando estes orbitam em torno de 60% da RCL. Assim, ao realizar essa comparação 

entre os municípios que descumpriram, por pouco, o limite e aqueles que estão 

iminência de fazê-lo, espera-se observar uma alteração brusca nos gastos com 

terceirização, o que sinalizaria uma mudança de comportamento por parte dos 

gestores municipais. 

A ideia por traz dessa abordagem assume que os municípios arbitrariamente 

próximos do ponto de mudança (c) são estatisticamente parecidos, de modo que o 

fato de um deles cumprir ou não o limite se deve a fatores fundamentalmente 

aleatórios. Por exemplo, municípios com 59,9% comprometimento da RCL não devem 

estatisticamente ser diferentes daqueles com 60,1% em termos de gastos com 

terceirização de mão de obra, a não ser pelo fato de o segundo grupo estar sujeito as 

restrições da LRF e o primeiro não.  Assim, a diferença dessa rubrica entre os dois 

grupos pode ser entendida como um efeito local da Lei, semelhante ao que seria 

observado se a restrição tivesse sido aleatorizada. 

A implementação do método se dá pela estimação, em uma janela ao redor 

de c, da seguinte regressão linear: 

�� = � + �(�� �) + ��� + ���(�� �) + ��� + ��                [1] 

 

Onde �� representa o gasto com serviços de terceiros no município “i”, �� 

representa o percentual da RCL destinado aos gastos com pessoal, �� é um dummy 

que indica se o município rompeu o limite estabelecido pela LRF (60% da RCL) e �� 
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remete a características do município que ajudam a explicar o valor gasto com 

serviços de terceiros. Caso o coeficiente � seja significante, ele indicará a direção da 

relação linear entre despesas com terceirizados e o nível de comprometimento da 

RCL, já o coeficiente � indica se houve uma descontinuidade dos gastos com 

terceirização, sendo o de maior interesse, e por fim, � indicará se houve mudança na 

inclinação da variável dependente após o ponto de corte. 

Nota-se que a Equação 1 pode ser entendida como um estimação entre dois 

segmentos (de tamanho h) ao redor do ponto de corte, permitindo-se que o intercepto 

e a inclinação variem entre eles. Um diagrama esquemático do método pode ser 

observado na Figura 2. 

Figura 2. Esquema prático da RDD. 

 

Fonte: Adaptado de Jacob et. al (2012). 

No eixo horizontal encontra-se a rating variable, aquela sobre a qual é definido 

o ponto de corte, que separa os indivíduos entre os afetados pela mudança (tratados) 

e aqueles que não foram afetados pela mesma (controle). Já no eixo vertical encontra-

se o outcome, variável sobre a qual espera-se observar o “salto”.  

Nos termos do exercício aqui tratado, a rating variable seria o 

comprometimento da receita corrente líquida com despesas de pessoal, o ponto de 

corte seria o teto imposto pela LRF, a partir do qual os municípios estariam sujeitos 

as restrições já detalhadas (tratados), em contraposição aqueles que estão abaixo 
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desse limite e estariam livres de restrições (controles). Por fim, o outcome seria o nível 

de gastos com a terceirização de mão de obra, que espera-se tenha o comportamento 

alterado com as restrições. 

Jacob et. al (2012) sintetizaram algumas condições que tem que ser atendidas 

para garantir a validade interna da estimativa: (i) a rating variable antecede o 

tratamento; (ii) o ponto de corte é exógeno com relação a rating variable; (iii) nenhum 

outro status de tratamento é descontínuo no intervalo de análise e (iv) a relação entre 

as covariadas e o indicador de resultado é contínua. 

Percebe-se que o problema proposto satisfaz todas as condições, uma vez 

que o ponto de corte é determinado em Lei, de forma exógena e independente do 

percentual de comprometimento da RCL e não existem outros tratamentos 

concomitantes não relacionados a LRF. Portanto a metodologia segue adequada 

gozando, a priori, de validade interna. 

Apesar de o limite formal de comprometimento imposto pela LRF ser de 60% 

da RCL com gastos de pessoal para os municípios, como forma de conferir maior 

robustez aos resultados, optou-se por testar também a ocorrência de 

descontinuidades em outros pontos ao redor desse valor de modo a captar eventuais 

antecipações de comportamento que poderiam ser causadas, por exemplo, pelos 

limites prudencial e de alerta.  

Desse arcabouço, percebe-se que a seleção do tamanho da janela de 

estimação é determinante para os resultados alcançados, assim para contornar 

qualquer discricionariedade na escolha de h, adotou-se a abordagem não paramétrica 

sugerida por Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014). Os autores baseiam-se na 

minimização do erro quadrático médio de uma função viés para obter o bandwidth que 

geraria a estimação mais consistente. 

De maneira formal, a janela será selecionada segundo o seguinte critério: 

 

= ������� �
∑ [������(��)]

��
���

�
�                                          [2] 

 

Onde ��� (��) é o valor estimado �� com base no segmento de comprimento h 

em torno do ponto de corte, no percentual da receita corrente líquida destinada ao 

pagamento de pessoal, ��. 
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3.2 Fonte dos Dados 

 

Para a consecução dos objetivos propostos foram utilizados dados 

financeiros dos municípios brasileiros no ano de 2016, disponibilizados pela Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN. As informações são referentes à receita corrente e suas 

deduções, assim como às despesas com pessoal 3.1.X.X.X.X. (GND 1) e às despesas 

classificadas nos códigos de despesa 3.3.90.39 (outros serviços de terceiros pessoa 

jurídica) e 3.3.90.36 (outros serviços de terceiros pessoa física). A partir desses dados 

foi possível calcular o percentual da receita corrente líquida comprometido com 

despesas de pessoal nos termos da LRF.  

Adicionalmente foram coletados dados secundários de outras fontes como 

população total, no IBGE, número de leitos públicos no Data SUS e número de alunos 

e escolas públicas no Censo Escolar divulgado pelo INEP. Essas informações indicam 

o porte do município e o tamanho da oferta de serviços públicos que justifiquem gastos 

adicionais com a terceirização de mão de obra. Os indicadores utilizados encontram-

se elencados no Quadro 5. 

Quadro 5. Descrição das variáveis utilizadas no modelo. 

Variável Descrição 

Serviços de Terceiros PF 
Despesas na rubrica “Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Física” por habitante. 

Serviços de Terceiros PJ 
Despesas na rubrica “Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica” por habitante. 

Limite LRF % da RCL gasto com Pessoal e Encargos. 

População População total do município. 

Alunos por Escola 
Número de alunos da rede municipal dividido pelo 
total de escolas do município. 

Leitos por 100 mil Número de leitos por 100 mil habitantes (públicos). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



33  

4. RESULTADOS 

4.1. Análise Descritiva 

 

O Gráfico 1 mostra o histograma do percentual da RCL destinado ao 

pagamento de Pessoal e Encargos. Em destaque o ponto de corte (60%), percebe-se 

que a maioria dos municípios se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela LRF 

e também não parece haver qualquer descontinuidade que sinalize manipulação 

dessa restrição legal. 

 

Gráfico 1. Limite LRF dos municípios brasileiros, 2016. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa.  Nota: Kernel Epanechnikov, BW = 0.0104. 

 

Na mesma direção, a Tabela 1 expõe as estatísticas descritivas das variáveis 

utilizadas para os municípios acima ou abaixo do limite de gastos com pessoal, 

aproximadamente um terço dos municípios da amostra está acima do ponto de corte. 

Nota-se que os gastos com terceirização de mão de obra nos municípios com 

até 60% de sua RCL comprometida com despesas de pessoal apresentam gasto 
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desacordo com a norma legal, tanto com terceirização de serviços de pessoa física 

quanto de pessoa jurídica. 

No que diz respeito a prestação de serviços, de forma geral, os municípios 

acima do ponto de corte são ligeiramente menos populosos, tem escolas com menos 

alunos e possuem um número médio menor de leitos do que aqueles que estão 

abaixo. Contudo, a grande dispersão das observações dificulta qualquer conclusão 

definitiva quanto à diferença entre os dois grupos. 

 

Tabela 1. Estatísticas Descritivas. 

Municípios dentro do Limite da LRF 

Variável Média Desvio Padrão Mín. Máx. Obs. 

Outros Serviços PF 93,91 112,61 0,01 1164,62 3740 

Outros Serviços PJ 544,25 315,78 39,12 3816,79 3744 

Limite LRF 0,52 0,05 0,21 0,60 3777 

População 37729,15 232120,20 815 1,2E+07 3777 

Alunos por Escola 126,72 101,31 8,13 1156,00 3777 

Leitos por 100 mil 311,73 743,83 0,00 18750,00 3777 

Municípios fora do Limite da LRF 

Variável Média Desvio Padrão Mín. Máx. Obs. 

Outros Serviços PF 88,73 107,06 0,35 901,42 1154 

Outros Serviços PJ 378,44 281,40 4,81 5083,40 1160 

Limite LRF 0,66 0,05 0,60 0,93 878 

População 33883,49 167481,50 953 6498837 1789 

Alunos por Escola 116,68 88,12 12,75 687,00 1789 

Leitos por 100 mil 211,01 494,88 0,00 6435,64 1789 

Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Gráfico 2. Despesa com Serviço de Terceiros Pessoa Física per capita. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: área hachurada indica o intervalo de confiança a 95%. 

 

Gráfico 3. Despesa com Serviço de Terceiros Pessoa Jurídica per capita. 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: área hachurada indica o intervalo de confiança a 95%. 
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Os Gráficos 2 e 3 mostram a linha do polinômio ajustado a distribuição1 das 

rubricas Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e Jurídica, respectivamente, 

segundo o comprometimento da Receita Corrente Líquida com despesas de pessoal, 

seguindo o proposto por McCrary (2008). Percebe-se uma descontinuidade em torno 

do limite legal. Contudo, ao contrário do esperado caso a hipótese testada fosse 

verdadeira, há uma redução significante dos indicadores após o ponto de corte. Isso 

pode ser uma consequência das restrições impostas pela LRF sobre as finanças 

municipais. 

O método exige que as variáveis explicativas utilizadas sejam suaves, ou seja, 

que a quebra tenha atingido somente a variável dependente sob pena de 

endogeneidade no termo de erro e consequente viés das estimativas. Dessa forma, o 

rompimento do limite de gastos não pode causar um “salto” nas variáveis explicativas, 

não se esperando mudanças significativas na população, no número de alunos por 

escola ou da oferta de leitos em decorrência dessa quebra. Nos dois últimos casos, 

isso significaria que os terceirizados seriam removidos da execução desses serviços. 

Para testar essa possibilidade foram construídos gráficos análogos para as 

covariadas, que não indicam quebra estatisticamente significante, corroborando com 

adequação do modelo, encontrando-se disponíveis no Apêndice A. 

 

4.2.  Resultados da Estimação  

 
O primeiro passo para a execução do método foi a seleção da janela de 

estimação, o que foi feito seguindo Calonico, Cattaneo, e Titiunik (2014). Como os 

métodos não paramétricos tendem a ser sensíveis a variações nos parâmetros da 

estimação, optou-se por testar seis janelas diferentes para cada indicador, variando a 

função Kernel e a inclusão das covariadas. O resultado pode ser visto na Tabela 2. 

 

 

 

 

                                                      
1 O polinômio é calculado de forma não paramétrica baseada uma função Kernel, para mais detalhes 
ver SEIFERT e GASSER (2004). 
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Tabela 2. Seleção da Janela de Estimação. 

Tipo Serviço Bandwidth 
Janela 

Kernel Covariadas 
Inf. Sup. 

PF 0,071 0,529 0,671 Triangular Não 

PF 0,067 0,533 0,667 Epanechnikov Não 

PF 0,061 0,539 0,661 Uniforme Não 

PF 0,057 0,543 0,657 Triangular Sim 

PF 0,054 0,546 0,654 Epanechnikov Sim 

PF 0,053 0,547 0,653 Uniforme Sim 

PJ 0,069 0,531 0,669 Triangular Não 

PJ 0,063 0,537 0,663 Epanechnikov Não 

PJ 0,051 0,549 0,651 Uniforme Não 

PJ 0,079 0,521 0,679 Triangular Sim 

PJ 0,069 0,531 0,669 Epanechnikov Sim 

PJ 0,053 0,547 0,653 Uniforme Sim 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: PF - Pessoa Física, PJ – Pessoa Jurídica 

 

Os resultados da estimação para Outros Serviços Pessoa Física e Pessoa 

Jurídica encontram-se disponíveis nas Tabelas 3 e 4 respectivamente. A análise dos 

coeficientes das covariadas mostraram-se significantes e com sinal esperado, 

indicando a correta especificação do modelo e que estas são relevantes para explicar 

as despesas com terceirização de mão de obra. 

Por outro lado, nos dois casos não parece haver qualquer diferença 

estatisticamente significante entre os municípios na vizinhança do ponto de corte. 

Somente o Modelo 9 sugere uma redução da despesa per capita com serviços de 

terceiros pessoa jurídica, mas apenas se considerado o nível de 10% de significância. 

Apesar do “salto” não ter sido verificado, as despesas com serviços de 

terceiros pessoa jurídica parecem estar negativamente relacionadas com o grau de 

comprometimento da receita corrente líquida com despesas de pessoal, indicando 

uma redução média na ordem de mil reais no indicador per capita em função de uma 

elevação de um ponto percentual no comprometimento da receita. Mais uma vez, isso 

pode ser uma resposta as restrições impostas pela LRF as finanças municipais. 

Como forma de robustecer o resultado obtido, optou-se por aplicar a 

metodologia em outros ponto de corte de modo a identificar mudanças que possam 

ter ocorrido nas adjacências do cut off original. Os resultados, disponíveis no Apêndice 

B, parecem confirmar a inexistência de efeito para a maioria das variações testadas, 
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contudo, em torno do corte 0,55 foi constatada uma queda relevante dos gastos com 

as rubricas analisadas. 

Isso pode sinalizar um antecipação dos gestores municipais para evitar 

rompimento do limite legal, poupando-lhes das restrições legais decorrentes da 

infringência. Nesse ponto também é acionado o limite de alerta emitido pelos Tribunais 

de Contas, o que pode influenciar nessa decisão. Mas ao contrário do que se supunha, 

o limite da LRF parece provocar uma redução dos gastos analisados e não um 

aumento. 

Dessa forma, os resultados obtidos não corroboram com a hipótese aventada, 

ou seja, não foram encontradas evidências estatísticas consistentes de que os 

municípios utilizam-se das despesas classificadas nos códigos 3.3.90.36 (Outros 

Serviços de Terceiros Pessoas Física) e/ou 3.3.90.39 (Outros Serviços de Terceiros 

Pessoas Jurídica) para fugir das restrições impostas pela Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

Contudo, é preciso ter em mente as limitações do método, que se propõe a 

estimar apenas um possível efeito local, ou seja, contemplando os municípios cujo 

comprometimento da receita situa-se ao redor do limite imposto pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, não sendo, a priori, extensível aos demais. Da mesma 

forma, outros fenômenos de natureza administrativa podem não ter se refletido nos 

dados, que, por se referirem a um ano eleitoral, tenham levado a um comportamento 

particular dos gestores. Por fim, para trabalhos futuros poderiam ser utilizadas 

técnicas de dados em painel para tentar controlar efeitos não observados ou técnicas 

não paramétricas de modo a mitigar eventuais distorções, assim como ser aplicada a 

hipótese aventada nos Poderes Executivos municipais ou estaduais, delimitando a 

análise por estados de uma ou mais regiões, municípios de um ou mais estados ou 

município. 
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Tabela 3. Resultados da estimação RDD para as Despesas de Serviços de Pessoa Física per capita. 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

Bandwidth 0,071 0,067 0,061 0,057 0,054 0,053 

(X - c) 
73,84 59,22 41,66 174,93 19,30 -34,06 

(0,53) (0,64) (0,78) (0,27) (0,91) (0,85) 

T 
-3,56 -3,23 -0,02 -7,53 -3,65 -3,09 

(0,69) (0,73) (1,00) (0,44) (0,72) (0,76) 

T * (X - c) 
-306,81 -292,65 -414,32 -431,19 -306,83 -220,45 

(0,18) (0,24) (0,14) (0,15) (0,35) (0,52) 

População 
- - - 0,01 0,01 0,01 

- - - (0,02) (0,03) (0,03) 

Alunos por Escola 
- - - -0,19 -0,19 -0,19 

- - - (0,00) (0,00) (0,00) 

Leitos por 100 mil hab. 
- - - 0,01 0,01 0,01 

- - - (0,00) (0,00) (0,00) 

Constante 
90,20 89,86 89,40 115,15 112,04 110,74 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

R2 0,01 0,01 0,01 0,06 0,06 0,06 

Observações 2324 2181 1957 1798 1682 1639 

F 1,64 1,47 1,99 17,92 17,00 17,13 

Prob>F (0,18) (0,22) (0,11) (0,00) (0,00) (0,00) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: p-valor entre parênteses. 
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Tabela 4. Resultados da estimação RDD para as Despesas de Serviços de Pessoa Jurídica per capita. 

 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 Modelo 11 Modelo 12 

Bandwidth 0,069 0,063 0,051 0,079 0,069 0,053 

(X - c) 
-1.195,23 -1.134,23 186,74 -800,35 -1.252,35 -430,32 

(0,00) (0,00) (0,72) (0,00) (0,00) (0,38) 

T 
-18,33 -17,98 -48,74 -18,86 -5,30 -21,41 

(0,46) (0,49) (0,08) (0,40) (0,83) (0,43) 

T*(X-c) 
-15,91 -168,99 -1.319,97 -508,93 -35,27 -873,03 

(0,98) (0,82) (0,16) (0,33) (0,96) (0,34) 

População 
- - - 0,01 0,01 0,01 

- - - (0,85) (0,71) (0,68) 

Alunos por Escola 
- - - 0,56 0,62 0,66 

- - - (0,00) (0,00) (0,00) 

Leitos por 100 mil hab. 
- - - 0,05 0,05 0,06 

- - - (0,00) (0,00) (0,00) 

Constante 
431,83 433,31 460,98 357,83 336,35 345,68 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

R2 0,04 0,03 0,02 0,09 0,10 0,09 

Observações 2.256 2.024 1.565 2.577 2.256 1.641 

F 28,55 22,30 9,50 40,80 39,44 26,63 

Prob>F (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: p-valor entre parênteses



41  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho visou avaliar os efeitos da restrição imposta sobre o 

comprometimento da receita corrente líquida dos municípios brasileiros com despesas 

de pessoal e Encargos. Mais especificamente, objetivou-se verificar a possibilidade 

de os municípios contornarem essa restrição elevando a contratação de serviços de 

terceiros em substituição a servidores, classificando-os nos códigos de despesas 

3.3.90.39 e 3.3.90.36.  

Para tanto, recorreu-se ao método de regressão com descontinuidade da 

forma proposta por Hahn, Todd e van der Klaauw (2001). O método consiste na 

comparação dos municípios em torno do ponto de corte de modo a identificar um 

possível “salto” no gasto com a terceirização de mão de obra uma vez excedido o 

limite de 60% da receita corrente líquida com gastos de pessoal. 

Os resultados obtidos sugerem a inexistência de efeito no limite estabelecido 

pela LRF (60%), mas análises complementares indicam que municípios com 

comprometimento superior a 55% de sua RCL com gastos de pessoal, tendem a 

reduzir os gastos per capita com serviços de terceiros. Isso provavelmente está 

relacionado a uma antecipação política por parte dos gestores municipais. 

Dessa maneira, não foram obtidas evidências estatísticas que corroborem 

com a hipótese de descumprimento tácito da Lei de Responsabilidade Fiscal via 

inclusão de gastos nas rubricas outros serviços de terceiros pessoa física e/ou jurídica. 

Na contramão dessa afirmação, os resultados indicam uma possível redução dessas 

rubricas em função da antecipação aos efeitos da legislação. 

Por fim, espera-se ter contribuído para a literatura sobre o tema ao utilizar uma 

técnica diferenciada objetivando verificar o comportamento das despesas com 

serviços de terceiros em relação aos gastos com pessoal dos municípios. Trabalhos 

futuros podem revisitar o tema utilizando outros Entes e períodos, bem como outras 

abordagens como econometria não paramétrica e técnicas de dados em painel.
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Apêndice A – Gráfico de continuidade das variáveis explicativas. 

 

 

 
Fonte: Resultados da pesquisa. 
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Apêndice B. Resultados da Estimação do Teste de Robustez para diferentes cut offs. 

 Outros Serviços Pessoa Física Outros Serviços Pessoa Jurídica 

 Modelo 13 Modelo 14 Modelo 15 Modelo 16 Modelo 17 Modelo 18 Modelo 19 Modelo 20 

Cut Off 0,50 0,55 0,65 0,70 0,50 0,55 0,65 0,70 

Bandwidht 0,039 0,051 0,062 0,039 0,029 0,026 0,044 0,10 

(X - c) 
-2.480,28 -170,70 -1.916,73 393,06 -2.302,31 1.926,13 -668,20 -1.174,95 

(0,01) (0,70) (0,00) (0,79) (0,09) (0,13) (0,40) (0,00) 

T 
-23,88 -51,60 -5,46 -24,71 -15,08 -82,48 -11,84 13,01 

(0,34) (0,01) (0,87) (0,66) (0,59) (0,00) (0,73) (0,73) 

T * (X-c) 
1.396,14 -22,92 1.525,00 -1.007,56 367,13 -1.678,17 -794,91 18,41 

(0,23) (0,97) (0,13) (0,71) (0,84) (0,36) (0,58) (0,98) 

População 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

(0,45) (0,75) (0,51) (1,00) (0,90) (0,95) (0,00) (0,39) 

Alunos por Escola 
0,58 0,54 0,74 0,93 0,54 0,51 0,58 0,70 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Leitos por 100 mil hab. 
0,06 0,05 0,06 0,02 0,06 0,04 0,06 0,06 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,64) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Constante 
464,74 426,39 237,97 219,73 467,42 459,39 268,23 200,47 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

R2 0,09 0,06 0,12 0,13 0,09 0,05 0,12 0,13 

Observações 1,838 2.570 956 247 1.388 1.436 649 894 

F 29,73 28,84 20,90 5,77 22,00 12,89 15,23 21,45 

Prob>F (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Fonte: Resultados da pesquisa. Nota: p-valor en
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