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RESUMO 

 

Em atendimento a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União, os estados, os municípios 

e o Distrito Federal tiveram que se enquadrar a uma série de normas e regras que 

visavam a partir do ano de 2000 promover uma maior transparência e disciplina fiscal 

na gestão dos recursos públicos. Com a imposição de limites de gastos com pessoal 

e de endividamento e as diversas punições previstas na lei, a grande maioria dos 

estados estão respeitando as determinações estabelecidas. Porém, a lei pode ter 

promovido um processo de uniformização dos gastos públicos com despesas de 

pessoal e de investimento com o passar dos anos. Dessa forma, com o objetivo de 

observar o comportamento das despesas públicas após a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, o presente trabalho através da pesquisa bibliográfica e utilizando técnicas 

quantitativas, realizou uma análise descritiva de dados referentes as despesas de 

pessoal e de investimento dos estados entre os anos de 2000 e 2014. Os dados 

coletados e a análise de gráficos e figuras indicaram que após a publicação da lei, os 

estados brasileiros vem destinando maiores níveis de receitas para as despesas de 

pessoal. Observou-se também que o nível de investimento destes entes vem 

apresentando reduções nos últimos anos. A determinação de um nível máximo para 

gastos com pessoal e as diversas restrições impostas pela lei pode ter reduzido a 

margem fiscal dos estados para realizar gastos com investimento ao longo dos anos. 

Palavras-chave: Lei de Responsabilidade Fiscal. Uniformização dos Gastos. Níveis 

de Receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the Fiscal Responsibility Law, the Union, states, municipalities and the Federal 

District had to fit a series of rules and regulations that were intended from the year 

2000 to promote greater transparency and fiscal discipline in the management of public 

resources. With the imposition of limits on personnel expenses and debt position and 

the various punishments set forth in the law, the vast majority of States are observing 

the provisions set forth. However, the law may have promoted a process of 

standardization of public expenditure on personnel costs and investment over the 

years. In this way, with the objective of observing the behavior of public spending after 

the Fiscal Responsibility Law, the present work through bibliographic research and 

using quantitative techniques, performed a descriptive analysis of data on personnel 

costs and investment of united between the years of 2000 and 2014. The data collected 

and the analysis of graphs and figures indicated that after the publication of the law, 

the brazilian states comes with higher levels of revenue for personnel costs. It was also 

observed that the level of investment of these loved has shown reductions in recent 

years. The determination of a maximum level for personnel expenses and the various 

restrictions imposed by law may have reduced the tax margin of states to carry out 

spending on investment over the years. 

Keywords: Law of Fiscal Responsibility. Standardization of spending. Levels of 

revenue. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a situação fiscal dos estados e municípios brasileiros e os 

compromissos feitos pelo país para alcançar a estabilidade macroeconômica e evitar 

situações de déficit potencial entre os entes da federação levou no ano de 2000 a 

publicação da Lei Complementar nº 101 conhecida como a Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Fundamentada em princípios de ação transparente e planejada, na prevenção 

de riscos e no equilíbrio das contas públicas, a LRF passou a ser o principal 

instrumento regulador das finanças públicas do Brasil ditando novos parâmetros e 

regras de conduta a serem seguidos por todos os entes da federação. Controle do 

nível de endividamento, limitação dos gastos públicos principalmente com as 

despesas de pessoal, equilíbrio no resultado entre receitas e despesas, novas regras 

para contratação de operações de crédito, publicação periódica de relatórios e 

demonstrativos financeiros e fiscalização dos mesmos por instituições independentes 

e pela população são algumas das determinações impostas pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Nos primeiros anos de implantação da lei, os estados concentraram esforços 

para realizar o ajuste fiscal necessário tanto para se enquadrarem aos novos limites 

como também para promover transparência na gestão dos recursos públicos. Os 

dados apresentados mostram que os estados brasileiros parecem estar em 

concordância com a legislação vigente apresentando baixo nível de endividamento, 

resultados fiscais positivos e nível de gastos com pessoal dentro do limite 

estabelecido. Porém o alcance de indicadores fiscais positivos não necessariamente 

está ligado a uma boa gestão dos recursos públicos como verificado em trabalhos 

sobre finanças públicas municipais. 

Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006), Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) e 

Menezes (2005) verificaram que após a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

os municípios passaram a gastar mais com despesas de pessoal, pois muitos estavam 

bem abaixo do limite máximo estabelecido e poucos eram aqueles que realmente 

estavam acima do teto da lei. A revisão de literatura sobre o tema finanças públicas 

dos autores acima, mostrou através de análise descritiva e empírica que os municípios 

vêm ao longo dos anos destinando cada vez mais receitas para gastos com pessoal.  
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De acordo com Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) e Menezes (2005), o 

crescimento de gastos com despesas de forte rigidez como as despesas de pessoal 

e as despesas por função educação e saúde que são vinculadas as receitas 

governamentais, acompanhadas das novas restrições para contratação de operações 

de crédito, contribuíram para a redução do nível de investimento dos municípios 

brasileiros ao longo dos anos. 

Em vista disto, o trabalho pretende investigar se os estados brasileiros vêm 

apresentando o mesmo comportamento verificado para os municípios após a 

publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito aos gastos públicos, 

ou seja, se os estados vêm apresentado uma ampliação dos gastos com despesas de 

pessoal e se os mesmos apresentam também uma redução dos gastos com despesas 

de investimento. 

As hipóteses aqui defendidas são a de que o limite de gastos com pessoal 

passou a ser visto como meta para os administradores públicos principalmente 

naqueles estados que possuíam um baixo nível de despesas de pessoal em relação 

a receita corrente, além disso o crescimento de gastos com despesas de forte rigidez 

como as despesas de pessoal pode estar comprometendo a capacidade dos estados 

brasileiros de realizar investimento público. A perseguição por metas numéricas pode 

também ter gerado um processo de uniformização das despesas públicas entre os 

estados após a publicação da LRF. 

Além da pesquisa bibliográfica, serão coletados dados sobre o nível de gasto 

com pessoal e com investimento dos estados brasileiros e do Distrito Federal a partir 

de relatórios e demonstrativos disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional e 

de trabalhos sobre o tema, objetivando realizar uma análise descritiva através de 

gráficos e mapas gráficos que demonstrarão como a relação despesas de 

pessoal/receita corrente líquida e despesas de investimento/receita corrente vêm se 

comportando desde o ano de 2000 até o ano de 2014. 

Dessa maneira, este trabalho será dividido em 3 seções além da introdução e 

conclusão. O primeiro capítulo caracterizará a Lei de Responsabilidade Fiscal, sua 

origem, as novas determinações, os instrumentos de transparência e fiscalização, 

dados sobre a situação fiscal dos estados na época da publicação e as punições que 
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os entes estão sujeitos a sofrer caso descumpram alguma das determinações da lei. 

No segundo capítulo serão apresentados os referenciais teóricos sobre a 

convergência das despesas públicas de pessoal; serão elaborados gráficos e mapas 

gráficos que facilitarão a visualização de tendências no comportamento destas 

despesas ao longo dos anos de 2000 e 2014 e, a partir destas ilustrações gráficas, 

será realizado uma análise descritiva das despesas de pessoal. No terceiro capítulo 

além de apresentar os referenciais teóricos sobre a convergência das despesas de 

investimento, será mencionado também a importância desta despesa no orçamento 

público; serão citadas as novas determinações para a contratação de operações de 

crédito que é uma das principais fontes de financiamento das despesas de 

investimento; e, por fim, será realizado uma análise descritiva do comportamento 

destas despesas ao longo dos anos de 2000 e 2014 a partir de ilustrações gráficas 

que consolida o nível de investimento dos estados brasileiros. 
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2. A LEI DE REPONSABILIDADE FISCAL E OS ESTADOS BRASILEIROS 

O Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados que 

ocorreu em 1997 através da lei nº 4.496/97, estabeleceu critérios e condições para a 

assunção e refinanciamento, pela União, das dívidas de responsabilidade dos Estados 

e Distrito Federal. Em troca os governantes comprometeram-se, dentre outras 

medidas, a gerar superávits primários e a destinar um nível mínimo de receitas para 

o pagamento de prestações de dívidas. (STN, 2016) 

Na prática a dívida dos estados teve sua trajetória regularizada e os governos 

estaduais obtiveram superávits primários. A medida acabou incentivando os 

administradores a cumprirem um padrão mínimo de disciplina fiscal, porém estimulou 

o uso de contabilidade criativa para alcançar e atender aos limites estabelecidos pela 

legislação (GOBETTI, 2010). Além disso, os governantes utilizaram-se da alienação 

de bens, das receitas provenientes de operações de crédito e das transferências 

voluntárias do governo federal para reconduzir as suas dívidas. (ALMEIDA; 

FERREIRA, 2005) 

A partir do diagnóstico de que os resultados fiscais obtidos pelos estados e 

municípios eram resultados de uma gestão pouco confiável dos recursos públicos, em 

04 de maio de 2000 foi publicada a Lei Complementar nº 101 - Lei de 

Responsabilidade Fiscal - que passaria a ser o principal instrumento regulador das 

finanças públicas do país objetivando aprimorar a responsabilidade quanto à gestão 

fiscal e dar maior transparência na administração dos gastos públicos. (ALMEIDA; 

FERREIRA, 2005) 

A LRF alcança a União, os Estados, Distrito Federal e os Municípios ditando 

novos parâmetros de endividamento do setor público e novos mecanismos de controle 

fiscal e financeiro das contas governamentais afim de evitar situações de déficit 

potencial e garantir a sustentabilidade ao controle do endividamento. (ALMEIDA; 

FERREIRA, 2005) 

Os próximos tópicos deste capítulo irão tratar sobre como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal surgiu, suas principais características e os novos 

instrumentos de transparência e controle das contas públicas. Serão apresentados 
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também dados sobre os estados no que diz respeito ao nível de endividamento, 

resultados fiscais e nível de gastos com pessoal. 

2.1.  A Origem da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Não somente a preocupação com a situação fiscal dos Estados e Municípios 

brasileiros forçou a elaboração de uma lei que tratasse sobre as finanças públicas, 

mas também o acordo realizado entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional em 

1998 fez com que o governo federal acelerasse sua aprovação. (GOBETTI, 2010) 

Em troca de um pacote de ajuda inicial de aproximadamente US$ 42 bilhões do 

fundo, o Brasil comprometeu-se em realizar reformas estruturais em sua política 

monetária, alcançar metas fiscais, incluindo a geração de superávit primário para o 

próximo triênio e dar continuação ao processo de abertura econômica. (RODRIGUES, 

2008) 

Os compromissos feitos pelo país para alcançar a estabilidade macroeconômica 

além de visar o reequilíbrio das contas públicas visavam também superar as ameaças 

trazidas pela crise financeira mundial que atingiu principalmente a Ásia e Rússia na 

década de 1990. (RODRIGUES, 2008) 

Na mesma década, diversos países concentraram esforços para elaborarem 

planos de ajuste fiscal com o objetivo de conter o crescimento de seus déficits 

públicos. Nos Estados Unidos surgiu o Budget Enforcement Act que através do 

controle das despesas e receitas tinha como meta equilibrar o orçamento público. 

Enquanto isso, na União Europeia, o Tratado de Maastricht estabelecia limites para o 

déficit nominal e o nível da dívida pública. Em 1994, a Nova Zelândia aprovava o Fiscal 

Responsability Act que era baseado no princípio da transparência e em compromissos 

de redução de endividamento. As três experiências contribuíram fortemente na 

elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira. (GOBETTI, 2010) 

Assim, atendendo ao disposto no artigo 163 da Constituição Federal de 1988 e 

também ao acordo firmado entre a autoridade monetária internacional, o Fundo 

Monetário Internacional, foi elaborada a Lei de Responsabilidade Fiscal do Brasil. 

Art. 163. Lei complementar disporá sobre: 

I - finanças públicas; 
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II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e 
demais entidades controladas pelo Poder Público; 

III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da dívida pública; 

V - fiscalização financeira da administração pública direta e indireta; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 2003) VI - operações 
de câmbio realizadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

VII - compatibilização das funções das instituições oficiais de crédito da 
União, resguardadas as características e condições operacionais plenas das 
voltadas ao desenvolvimento regional. 

 

2.2.  A Lei de Responsabilidade Fiscal 

Com aplicação em todas as esferas do governo, os gestores, desde a vigência 

da lei, devem buscar o equilíbrio das contas públicas mediante ação planejada e 

transparente. Para isso a lei dispõe clara e precisamente, dentre outros, sobre 

resultado primário (entendendo-se como resultado entre receitas e despesas), 

controle das despesas relativas a pessoal, monitoramento das dívidas consolidada e 

mobiliária e acompanhamento das operações de crédito. (MARTINS; MARQUES, 

2013) 

Assim o novo modelo fiscal passou a fortalecer o controle da União sobre as 

finanças estaduais através do cumprimento de metas fiscais pelos gestores estaduais 

e da obediência as novas regras para a contratação de operações de crédito. A 

limitação da ação estadual no campo fiscal favoreceu o equilíbrio das contas públicas 

ao exigir a obtenção de superávits primários suficientes para manter a trajetória de 

endividamento no nível sustentável ao mesmo tempo que impedia a ampliação de 

gastos sem a devida disponibilidade de recursos. (ALMEIDA; FERREIRA, 2005) 

Era comum os gestores elevarem seus gastos em períodos de eleições deixando 

dívidas e obrigações financeiras para a gestão seguinte. A herança fiscal, como é 

chamada esse tipo de situação, impedia que o governo no início de seu mandato 

executasse seus planos de gestão devido as dívidas e compromissos financeiros 

deixados pelo seu antecessor. Com o estabelecimento da LRF, os governantes são 

impedidos de contraírem obrigações financeiras nos últimos 8 meses de seus 

mandatos sem a devida disponibilidade de recurso para sua quitação. (SIQUEIRA, 

2008) 
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Além desta imposição, os governantes deverão seguir uma série de novas regras 

de conduta na administração pública ficando sujeitos a penalidades administrativas e 

podendo sofrer sanções previstas no Código Penal e na própria Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Ao longo deste trabalho serão apresentados os limites e condições impostos pela 

LRF e algumas das sanções que os governantes poderão sofrer caso descumpram-

na. Vale lembrar que os novos limites e condições passaram não somente a funcionar 

como instrumento fiscalizador da conduta do gestor público, mas também como 

instrumento de medição da saúde financeira dos entes da federação, como é o caso 

de variáveis como o resultado primário e a relação dívida consolidada líquida e receita 

corrente líquida. 

Para dar continuidade ao trabalho, os indicadores fiscais dívida consolidada 

líquida, receita corrente líquida, resultado primário serão conceituados com base na 

resolução nº 40 de 2001 do Senado Federal. Serão apresentados também dados que 

mostrarão a evolução da situação fiscal dos estados entre 2000 e 2014 assim como 

das despesas relativas a pessoal, objeto de limitação da LRF. 

 

2.2.1. Resultado Primário 

O resultado primário representa a diferença entre as receitas e despesas não 

financeiras, ou seja, exclui-se das contas as receitas e despesas com juros (MPOG, 

2016). Quando o resultado for positivo (receitas não financeiras maiores que as 

despesas não financeiras) diz-se que o ente obteve superávit primário, caso contrário, 

o ente público registrará um déficit primário. Dessa forma a variável resultado primário 

passou a funcionar como mecanismo de medição da necessidade de financiamento 

do ente público. 

Como foi dito no começo deste trabalho, o governo federal brasileiro em 1998 

firmou um acordo com o FMI para obter um pacote de apoio financeiro. Para obter 

esse crédito o Brasil comprometeu-se a manter uma firme disciplina monetária e fiscal 

objetivando apresentar para o fundo consecutivos superávits primários durante o 

próximo triênio e assim o foi feito. Em 1999 o Brasil registrou um superávit primário de 

2,1% do PIB, 1,7% para os anos de 2000 e 2001. (RODRIGUES, 2008) 
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Esses resultados não se restringiram apenas a esses 3 anos, nos anos seguintes 

o país continuou apresentando uma evolução em seus fundamentos econômicos e 

apresentou resultados tão bons e até melhores que os citados acima. O gráfico a 

seguir mostra essa evolução. 

Gráfico 1 – Evolução do resultado primário do Brasil 1999 – 2015 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Resultado fiscal do Governo Central, 2016. 

 

Quanto aos estados, eles passaram a apresentar melhores resultados a partir 

do ano de 1999, quando o resultado primário consolidado por região passou a ter uma 

trajetória positiva ao longo dos anos. Porém mesmo o Brasil apresentando um 

resultado fiscal entre as regiões de aproximadamente R$ 4,25 bilhões no ano de 1999, 

a região sul ainda não apresentava resultados positivos no ano citado. Somente a 

partir do ano de 2000 que a região começou a experimentar melhores resultados entre 

receitas e despesas conforme mostra o gráfico 2 abaixo. 
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Gráfico 2 – Resultado primário consolidado por regiões entre 1995 e 2011 – R$ 

Bilhões 

 

Fonte: Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios, Secretaria do 
Tesouro Nacional, 2016. 

2.2.2. Dívida Consolidada Líquida  

O Art. 1º da Resolução Nº 40 de 2001 que dispõe sobre os limites globais para 

o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios conceitua em seu 1º parágrafo alínea 1 a dívida 

pública consolidada como sendo o: 

...montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras, 
inclusive as decorrentes de emissão de títulos, do Estado, do Distrito Federal 
ou do Município, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo 
superior a 12 (doze) meses, dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de 
maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que 
houverem sido incluídos, e das operações de crédito, que, embora de prazo 
inferior a 12 (doze) meses, tenham constado como receitas no orçamento. 

 

No mesmo parágrafo, alínea 5, a resolução define dívida consolidada líquida 

(DCL) como sendo a dívida pública consolidada deduzida as disponibilidades de 

caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros. 

Durante os anos de 2000 a 2014 a DCL dos estados elevou-se em valores 

nominais 200,4%, passando de R$ 184,5 bilhões no início do período para R$ 554,4 
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bilhões ao final de 2014.  Porém, como proporção do PIB, a dívida pública consolidada 

líquida vem declinando. Em 2000 a relação DCL/PIB era de 15,39%, já em 2014 essa 

relação passou a ser de 9,75% como mostra a tabela 2. 

Pode-se notar também que essa relação sofreu uma elevação em 2001 e em 

2002. Isso ocorreu em boa parte devido as especulações acerca das eleições de 2002 

onde o nível de risco do país medido pelo EMBI (Emerging Markets Bond Index Plus) 

elevou-se fortemente impactando na taxa de câmbio e de juros do país e 

consequentemente no montante da dívida dos estados. (TOLEDO, 2002) 

Tabela 1 – Evolução da relação DCL/PIB dos estados brasileiros entre 2000 e 2014 

– R$ Milhões 

Ano DCL do Estados PIB do Brasil DCL/PIB 

2000 184.557 1.199.092 15,39% 

2001 212.585 1.315.755 16,16% 

2002 271.276 1.488.787 18,22% 

2003 290.079 1.717.950 16,89% 

2004 315.640 1.957.751 16,12% 

2005 321.288 2.170.585 14,80% 

2006 333.546 2.409.450 13,84% 

2007 335.486 2.720.263 12,33% 

2008 364.849 3.109.803 11,73% 

2009 353.270 3.333.039 10,60% 

2010 404.273 3.885.847 10,40% 

2011 421.088 4.373.658 9,63% 

2012 462.173 4.805.913 9,62% 

2013 499.838 5.316.455 9,40% 

2014 554.430 5.687.309 9,75% 
      Fonte: Banco Central e Secretaria do Tesouro Nacional. Indicadores fiscais, 2016. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal impôs novos limites e condições para a dívida 

pública consolidada líquida tanto da União como dos estados e municípios. Os limites 

foram fixados em percentuais da receita corrente líquida de cada ente, conforme 

determina ao Art. 3º da Resolução Nº 40 de 2001 do Senado Federal. 

Art. 3º A dívida consolidada líquida dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, ao final do décimo quinto exercício financeiro contado a partir do 
encerramento do ano de publicação desta Resolução, não poderá exceder, 
respectivamente, a: 

I - no caso dos Estados e do Distrito Federal: 2 (duas) vezes a receita corrente 
líquida, definida na forma do art. 2º; e 
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II - no caso dos Municípios: a 1,2 (um inteiro e dois décimos) vezes a receita 
corrente líquida, definida na forma do art. 2º. 

 

Assim cada esfera de governo deverá respeitar os novos limites de 

endividamento afim de não sofrer sanções. Caso o ente ultrapasse o limite 

estabelecido pela lei ao final de um quadrimestre, este ficará proibido de realizar 

operações de créditos interna e externa e deverá obter resultado primário suficiente 

para a recondução da dívida ao limite, eliminando 25% do excesso da dívida logo no 

primeiro quadrimestre. Se o ente não conseguir ajustar suas finanças perpetuando o 

excesso da dívida durante os próximos 3 quadrimestres, o ente também ficará 

impedido de receber transferências voluntárias da União ou dos estados. (MARTINS; 

MARQUES, 2013) 

Como foi dito anteriormente, a dívida consolidada líquida passou a ser fixada em 

percentual da receita corrente líquida. Esta deverá ser apurada somando-se as 

receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as 

duplicidades e no caso do Distrito Federal e dos estados do Amapá e de Roraima não 

serão considerados receita corrente líquida os recursos recebidos da União para 

atendimento das despesas com pessoal (ALMEIDA; FERREIRA, 2005). A resolução 

nº 40/01 do Senado Federal também conceitua receita corrente líquida em seu art. 2º: 

Art. 2º Entende-se por receita corrente líquida, para os efeitos desta 
Resolução, o somatório das receitas tributárias, de contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes 
e outras receitas também correntes, deduzidos: 

 I - nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional; 

II - 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 Federal. 

 

O índice que representa o nível de endividamento público, DCL/RCL, vem 

reduzindo ao longo dos anos. Em 2000 o índice era de 1,7, ao final de 2014 o montante 

da dívida consolidada líquida dos estados ficou aproximadamente igual ao da receita 

corrente líquida total dos mesmos como mostra a tabela 3. 

 

 



22 
 

Tabela 2 – Evolução da relação DCL e RCL dos estados brasileiros entre os anos de 

2000 e 2014 

Ano 
Dívida Consolidada Líquida 

(DCL) - R$ milhões 
Receita Corrente Líquida 

(RCL) - R$ Milhões 
DCL/RCL 

2000 184.557 108.433 1,70 

2001 212.585 123.170 1,73 

2002 271.276 139.075 1,95 

2003 290.079 158.654 1,83 

2004 315.640 181.302 1,74 

2005 321.288 210.188 1,53 

2006 333.546 233.198 1,43 

2007 335.486 258.454 1,30 

2008 364.849 307.095 1,19 

2009 353.270 313.660 1,13 

2010 404.273 360.515 1,12 

2011 421.088 404.774 1,04 

2012 462.173 439.610 1,05 

2013 499.838 483.252 1,03 

2014 554.429 520.140 1,06 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Indicadores fiscais, 2016. 

 

2.2.3. Limites para Despesa com Pessoal 

A necessidade de impor metas fiscais que ajudassem a controlar os gastos e o 

nível de endividamento em todos os níveis de governo a fim de que fossem gerados 

menores déficits públicos e o menor acúmulo de dívida por parte dos entes 

subnacionais, assim como sinalizar uma atitude fiscal responsável, levou a Lei de 

Responsabilidade Fiscal a estabelecer limites universais e inflexíveis para os gastos 

de pessoal. (FIORAVANTE; PINHEIRO; VIEIRA, 2006) 

De acordo o Art. 18 da Lei Complementar nº 101 de 2000, despesas total com 

pessoal é: 

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. 
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Para fins de apuração dos gastos com pessoal, a LRF estabelece limites que 

serão calculados com base nas receitas correntes líquidas de cada ente. 

Quadro 1 – Limite Máximo, Prudencial e Alerta em relação a RCL 

Limite/Esfera Federal Estadual Municipal 

Máximo 50% 60% 60% 

Prudencial (95% do Limite Máximo) 48% 57% 57% 

Alerta (90% do Limite Máximo) 45% 54% 54% 
 Fonte: MARTINS; MARQUES (2013). Elaboração própria. 

Importante saber que para a verificação dos limites estabelecidos, não farão 

parte das despesas totais de pessoal (DTP) as despesas de pessoal referentes a 

indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária, decorrentes de 

decisão judicial, despesas de exercícios anteriores e inativos e pensionistas com 

recursos vinculados. Quanto aos valores referentes a contratos de terceirização de 

mão-de-obra, estes serão registrados no cálculo da DTP como “outras despesas de 

pessoal”. (STN, 2016) 

Os limites citados acima serão repartidos entre os poderes públicos com 

percentuais específicos para cada um, como pode ser visto no quadro abaixo: 

Quadro 2 – Limites para gastos com pessoal por poder e esfera  

Poder/Esfera Federal Estadual Municipal 

Executivo 40,90% 49,00% 54,00% 

Legislativo 2,50% 3,00% 6,00% 

Judiciário 6,00% 6,00% - 

Total 49,40% 58,00% 60,00% 
 Fonte: DUARTE et al. (2010). Elaboração própria. 

Pode-se observar que a totalidade da esfera federal e estadual não são iguais 

aos limites estabelecidos pela lei. Isso se deve ao fato de que no quadro 1 tanto na 

esfera federal como na estadual não foram inseridos os limites para os ministérios 

públicos que são, respectivamente, de 0,6% e 2,0% da RCL. Vale mencionar que as 

despesas relativas a pessoal dos Tribunais de Contas já estão inseridas dentro dos 

limites do legislativo para a esfera estadual e municipal. (DUARTE et al., 2010) 

A lei ainda estabelece o chamado limite prudencial em que o Poder ou o ente 

não poderá exceder 95% do limite estabelecido. Por exemplo, para o poder executivo 

estadual, 95% dos 49% estabelecidos equivalem a 46,55%. Se o ente ultrapassar o 
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limite prudencial, ficam vedadas todas e quaisquer medidas que elevem o aumento 

da despesa como a criação de cargos, aumentos ou reajustes de remuneração, 

concessão de vantagens entre outros. (DUARTE et al., 2010) 

Através do estudo realizado por Marcelo Piancastelli e de informações do 

Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN) disponibilizado ao público pela Caixa 

Econômica Federal, foi realizado um levantamento de dados sobre as despesas totais 

de pessoal dos estados entre os anos 2000 e 2014. As informações foram 

consolidadas nos anexos 1 e 2 que mostrarão a evolução da relação DTP/RCL do 

poder executivo de todos os estados brasileiros.  

De acordo com os dados, os anos de 2000 a 2006, foi um período de adequação 

e melhora fiscal no que compete aos gastos com pessoal dos estados. Porém quando 

se analisa as médias do segundo período, verifica-se que a partir de 2009 as receitas 

dos estados passam a ser destinadas cada vez mais para o pagamento de pessoal, 

com exceção do ano de 2011 onde ocorre uma leve redução na média do índice 

DTP/RCL.  

Essa tendência se torna preocupante para o equilíbrio fiscal almejado pelo 

Estado, já que a elevação de tais despesas pode comprometer a saúde financeira do 

ente devido à falta de disponibilidade de recursos seja para a execução de serviços 

públicos como para a geração de investimentos. Esse tipo de situação pode levar o 

ente a contrair empréstimos para honrar seus compromissos financeiros, aumentando 

assim o nível da dívida pública. 

Para evitar que os entes da federação entrem em uma trajetória de déficit fiscal 

constante, os indicadores fiscais são monitorados pelas autoridades competentes e 

também por toda a população do país através de relatórios e demonstrativos 

financeiros enviados aos Tribunais de Contas e disponibilizados ao público através de 

site oficiais do governo como o da Secretaria do Tesouro Nacional. Dados sobre as 

despesas de pessoal como os coletados neste trabalho devem ser inseridos no 

Relatório de Gestão Fiscal e publicados, neste caso, 30 dias após o término de um 

exercício financeiro. (MARTINS; MARQUES, 2013) 

A publicação deste e de outros relatórios atende a um dos princípios norteadores 

da LRF: a transparência.  
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2.3. Os Novos Instrumentos de Transparência Fiscal 

Antes da aprovação da lei de responsabilidade fiscal, informações sobre as 

finanças dos governos eram disponibilizadas fora do prazo, pouco confiáveis e 

apresentavam um nível de detalhamento muito baixo. A situação acabava limitando 

uma análise mais sucinta sobre a execução orçamentária e financeira dos entes da 

federação. (GOBETTI, 2010) 

Em vista da deficiência de dados confiáveis e mais detalhados, a LRF além de 

objetivar um equilíbrio orçamentário sustentável nas contas públicas, preza também 

pela divulgação de demonstrativos detalhados da execução orçamentária e financeira 

dos governos e pela transparência de todos os atos e ações praticadas pelos seus 

governantes. (GOBETTI, 2010) 

A própria Constituição Federal de 1988 no art. 165, parágrafo 9º, dispõe sobre 

os novos instrumentos de transparência da gestão pública. Instrumentos esses que 

podem ser divididos entre instrumentos de planejamento e instrumentos de controle e 

fiscalização. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

§ 9º Cabe à lei complementar: 

I - dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e 
a organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei 
orçamentária anual; 

II - estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração 
direta e indireta bem como condições para a instituição e funcionamento de 
fundos. 

III - dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de procedimentos 
que serão adotados quando houver impedimentos legais e técnicos, 
cumprimento de restos a pagar e limitação das programações de caráter 
obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art. 166.  

 

2.3.1. Instrumentos de Planejamento 

Os instrumentos de planejamento têm como objetivo estabelecer diretrizes, 

metas e prioridades para a administração pública orientando a aplicação de recursos 

públicos e estimando receitas e despesas dentro de um horizonte temporal. 

(MARTINS; MARQUES, 2013) 
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Os instrumentos são: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

O Plano Plurianual define de forma regionalizada, para um período de 4 anos, 

as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital 

e outras decorrentes destas bem como aquelas relativas aos programas de duração 

continuada (NASCIMENTO; DEBUS, 2016). O art. 167, parágrafo 1º da Constituição 

Federal de 1988 determina que nenhum investimento com duração superior a um 

exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou 

sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade objetivando 

assim garantir transparência na aplicação dos recursos públicos e privados, estes 

quando decorrentes de parcerias. (MARTINS; MARQUES, 2013) 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em observância ao PPA, estabelecerá 

os programas que terão prioridade na programação e execução do orçamento do ano 

seguinte. A lei integrará também metas fiscais relativas as receitas, despesas, 

resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o próximo triênio 

(NASCIMENTO; DEBUS, 2016). Essas metas serão incorporadas ao Anexo de Metas 

Fiscais (AMF) que também avaliará o cumprimento de metas relativas ao ano anterior. 

Além do AMF, a lei conterá também o Anexo de Riscos Fiscais (ARF) onde serão 

avaliados os riscos capazes de afetar as contas públicas e informará as medidas que 

serão adotadas caso se concretizem. (MARTINS; MARQUES, 2013) 

Já a Lei Orçamentária Anual (LOA) estimará as receitas e fixará as despesas 

que serão realizadas em um exercício financeiro (STN, 2016). Esta deverá estar em 

consonância com o PPA aprovado para o período e a LDO. A LOA contemplará o 

Orçamento Fiscal, compreendendo as receitas e despesas dos Poderes, órgãos, 

fundos e entidades da administração direta e indireta; o Orçamento de Seguridade 

Social compreendendo as entidades e órgãos vinculados a União; e o Orçamento de 

Investimento que se refere aos investimentos das empresas em que a União detenha 

a maioria do capital social com direito a voto (MARTINS; MARQUES, 2013). Assim a 

LOA tem como finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no PPA 

e a administração do equilíbrio entre receitas e despesas públicas. 
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2.3.2. Instrumentos de Controle e Fiscalização 

Os instrumentos de Controle e Fiscalização são formados pelo Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). 

Ambos os relatórios são elaborados com a função de prestar tanto para o ente 

fiscalizador – Tribunais de Contas - como para o cidadão, informações relativas ao 

cumprimento, por parte dos entes federativos, dos limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (MARTINS; MARQUES, 2013) 

O RREO deverá ser publicado em até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre sendo composto pelo demonstrativo do balanço orçamentário que 

especificará as receitas e as despesas realizadas e as que ainda serão, o 

demonstrativo de execução, por categoria, das receitas e despesas e o demonstrativo 

de apuração da receita corrente líquida, dos resultados nominal e primário, de 

despesas com juros e outros. (NASCIMENTO; DEBUS, 2016) 

Por sua vez, o RGF traz informações relativas as despesas com pessoal, dívida 

consolidada líquida, concessão de garantias e contratação de operações de crédito. 

Todas essas informações são definidas em percentuais da receita corrente líquida 

com o objetivo de abranger todas as variáveis imprescindíveis à consecução das 

metas fiscais e para monitorar os limites fixados pela LRF para as despesas e dívidas. 

Por determinação da LRF, o relatório deverá ser publicado em até 30 dias após o 

encerramento do período a que corresponder com amplo acesso ao público inclusive 

por meios eletrônicos. (NASCIMENTO; DEBUS, 2016) 

Como foi visto, foram descritas as principais características da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, citando sua origem e as novas normas de conduta que os 

entes federativos deverão seguir. Percebe-se a partir dos dados retirados de sites 

oficiais do governo como da Secretaria do Tesouro Nacional e do Sistema de Coleta 

de Dados Contábeis e de outros trabalhos sobre o tema que os estados estão em 

concordância com a legislação vigente ao apresentarem superávits primários, baixo 

nível de endividamento e a grande maioria vem respeitando o limite máximo 

estabelecido para as despesas com pessoal. 

No que diz respeito aos gastos com pessoal, após a publicação da LRF, 

Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006), Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) e Menezes 
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(2005) apontam uma ampliação no nível de gastos dos entes da federação. O 

comportamento oportunista dos administradores públicos, a imposição de um limite 

fora da realidade e a perseguição por metas numéricas são alguns dos pontos 

defendidos pelos pesquisadores para o aumento registrado neste tipo de despesa. 

Além disso, os autores acima defendem que houve uma redução no nível de 

investimento citando como principal causa a ampliação de gastos com despesas 

consideradas mais rígidas como as despesas de pessoal. 

Em vista disto, os próximos capítulos analisarão o comportamento tanto das 

despesas com pessoal como das despesas com investimento dos estados brasileiros 

durante os anos de 2000 a 2014 com o objetivo de verificar os processos de 

convergência das despesas públicas após a publicação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. DESPESAS DE PESSOAL 

Leis baseadas no equilíbrio orçamentário tornaram-se populares nas décadas 

de 1980 e 1990 para conter o crescimento do déficit público dos países. A imposição 

de metas fiscais, o estabelecimento de limites de endividamento, o uso de princípios 

de transparência da gestão pública e o controle das receitas e despesas faziam parte 

do quadro de regras que os governantes deveriam obedecer para atingir o equilíbrio 

orçamentário. (GOBETTI, 2010) 

No Brasil a imposição de novas regras fiscais a partir da publicação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal vem melhorando uma série de indicadores como o nível de 

endividamento e o resultado primário dos estados. A LRF que se baseia 

principalmente no controle dos gastos e na transparência pública promoveu uma 

disciplina fiscal que vem sendo respeitada pela grande maioria dos entes da federação 

como mostrado no capítulo anterior. 

Dentre as novas regras para o controle de gastos públicos, a LRF determinou a 

limitação das despesas com pessoal de todos os entes da federação. Para a União e 

os estados, os gastos com pessoal não deverão ultrapassar 60% da receita corrente 

líquida e para os municípios foi fixado o limite de 50%. Porém, de acordo com 

Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006) e Santolin, Jayme Jr. e Reis e Menezes (2205), a 

imposição de limites de gastos com pessoal levou a um processo de convergência 

destas despesas ao longo dos últimos anos 

Dessa maneira, serão expostos a seguir as principais causas que podem ter 

levado os estados brasileiros a apresentar o mesmo comportamento dos municípios 

no que diz respeito aos gastos com pessoal. Para isso, além do referencial teórico dos 

autores acima citados, foram coletados também dados a respeito dos gastos com 

pessoal dos estados entre os anos de 2000 e 2014 para a realização de análise 

descritiva sobre os mesmos. 

3.1. Convergência das Despesas de Pessoal 

Os estudos realizados por Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006) e Santolin, Jayme 

Jr. e Reis (2009) ao analisarem o comportamento fiscal dos municípios antes e depois 

da LRF defendem que houve um “erro de calibragem” na fixação dos novos limites.  
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Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006) ao realizar um estudo sobre o 

comportamento fiscal de todos os municípios brasileiros notou que no período anterior 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, a maioria dos gastos com pessoal dos municípios, 

ora representado pela variável despesas de pessoal (DP) dividida pela receita 

corrente líquida (RCL), além de estarem bem abaixo do teto fixado pela lei, 

apresentavam também uma grande dispersão em torno da média para este tipo de 

despesa. Após a publicação da LRF, a variável DP/RCL dos municípios foi 

convergindo e se concentrando em torno da média gerando assim o que o autor 

chama de “efeito manada”. 

Com a imposição de um limite de despesas com pessoal distante da realidade, 

os municípios que gastavam demais tiveram que gastar menos para se ajustarem aos 

novos parâmetros e aqueles que gastavam menos, a grande maioria, foram induzidos 

a gastarem mais, convergindo para um patamar próximo ao limite máximo 

estabelecido. A ampliação dos gastos da maioria dos municípios e a redução em 

alguns criou uma homogeneização das despesas municipais, defendida pelo autor 

como um fato não muito positivo. As diferentes realidades em cada um deles podem 

ter promovido um estrangulamento dos serviços públicos ou uma elevação 

desnecessária de gastos principalmente naqueles entes que registravam níveis bem 

abaixo do limite estabelecido. (FIORAVANTE; PINHEIRO; VIEIRA, 2006) 

 Já o trabalho elaborado por Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009), defende que é 

inegável que os novos parâmetros determinados pela LRF, após a sua publicação, 

tenham gerado resultados positivos tanto no que se refere a transparência na 

condução da gestão fiscal quanto na obtenção de consecutivos superávits no 

orçamento quando comparado ao período anterior a lei. Porém a LRF pode ter 

promovido alterações na forma de alocação das despesas públicas, visto que 

anteriormente não havia normas claras que orientassem o administrador público sobre 

o nível adequado dos gastos principalmente com pessoal. 

Através da relação Despesas de Pessoal/Receitas Correntes dos municípios, os 

autores perceberam o mesmo comportamento verificado no trabalho de Fioravante, 

Pinheiro e Vieira (2006): poucos municípios ultrapassavam o limite de 60% da RCL 

para as despesas de pessoal e aqueles que estavam bem abaixo deste limite 
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ampliaram seus gastos com este tipo de despesa induzindo assim a uniformização 

dos gastos. 

Em vista disto, o próximo tópico analisará o comportamento das despesas de 

pessoal dos estados brasileiros entre os anos de 2000 a 2014 afim de verificar se 

houve o mesmo processo de convergência destas despesas assim como ocorreu para 

os municípios brasileiros, de acordo com os estudos citados acima. 

 

3.2. Análise Descritiva das Despesas de Pessoal 

Com o objetivo de verificar se houve ou não um processo de convergência das 

despesas de pessoal dos estados após a implementação da LRF assim como ocorreu 

para os municípios brasileiros de acordo com os trabalhos de Fioravante, Pinheiro e 

Vieira (2006) e Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009), esta parte do trabalho irá realizar 

uma análise descritiva através da elaboração de gráficos que mostrarão o 

comportamento dos gastos públicos dos estados ao longo dos anos 

Antes, vale lembrar que os dados aqui apresentados referem-se aos gastos de 

pessoal do poder executivo estadual excluindo-se as despesas de pessoal referentes 

a indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária, as decorrentes de 

decisão judicial, despesas de exercícios anteriores e inativos e pensionistas com 

recursos vinculados. Os dados foram coletados pelos sites dos governos estaduais 

da transparência pública e pelo Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN) 

disponibilizado pela Caixa Econômica Federal ao público por meio eletrônico.  

Porém, mesmo após a coleta de dados, não foi possível identificar o nível de 

gastos com pessoal do estado do Rio Grande do Norte no ano de 2014 e do estado 

de Minas Gerais em 2003. Assim, os indicadores destes estados nos anos citados não 

estão incluídos nos mapas e gráficos presentes neste trabalho. 

A partir dos dados coletados que se encontram nos Anexos 1 e 2, foi elaborado 

o gráfico 2 que apresenta a evolução da média dos gastos de pessoal dos estados 

entre os anos de 2000 e 2014. 
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Gráfico 3 – Evolução da média dos gastos dos estados com pessoal 2000 - 2014 

 

Fonte: SISTN. Elaboração própria. 

 

O gráfico 2 mostra que no início do período a média de gastos com pessoal dos 

estados brasileiros era de aproximadamente 45,32% da receita corrente líquida, nível 

bem próximo ao limite máximo permitido. Porém com o passar dos anos, a média de 

gastos com estas despesas vai apresentando reduções. Nos anos de 2001 e 2002 a 

média passa a ser de 43,56% e 42,37%, respectivamente, chegando ao menor nível 

da série no ano de 2008 quando atinge 39,25%. Porém nos anos seguintes essa 

tendência de redução é interrompida. O nível de gastos entre os estados passa a 

apresentar um crescimento gradual alcançando em 2014 patamar semelhante ao do 

início da série, 45,13%. 

Com base na evolução da média de gastos com pessoal, foram selecionados 

três datas distintas para a elaboração de mapas que irão mostrar a distribuição 

espacial pelo território brasileiro da variável despesa de pessoal/receita corrente 

líquida (DPES/RCL). Os anos escolhidos foram: o ano 2000 por ser o ano de criação 

da lei; o ano de 2008 por registrar a menor média de gastos entre os estados; e o ano 

de 2014 por ser o ano que poderá representar a situação mais próxima da atualidade 

dos estados.  
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Figura 1 – Despesas de pessoal em relação a RCL. 

 

Fonte: SISTN, elaboração própria. 

No primeiro mapa gráfico, representando o ano de 2000, a maioria dos estados 

registraram gastos com pessoal acima dos 40% da receita corrente líquida e poucos 

são aqueles que estão abaixo dos 35%. Apenas o Distrito Federal e Tocantins 

registraram 32,89% e 34,15% em 2000, respectivamente. Por outro lado, o número 
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de estados que apresentam elevados níveis de gastos é bem maior. Dos 27 entes 

federados, 13 possuem uma relação DPES/RCL maior do que 45% e 8 ultrapassam 

o limite máximo permitido, com destaque para o estado de Minas Gerais com 63,86% 

da sua receita comprometida com gastos de pessoal. 

Com o passar dos anos a situação dos estados vai se modificando. A partir de 

2005 (como pode ser visto no anexo 1), não existem estados com relação DPES/RCL 

maior do que 49%. Os entes passaram a migrar para níveis menores de despesas 

dando uma tonalidade mais clara ao mapa no ano de 2008 quando é registrado a 

menor média de gastos da série. 

A grande maioria dos entes passaram a se concentrar em classes medianas 

onde o nível de gastos com pessoal encontra-se entre 35% e 45% da receita. Além 

da migração de estados de classes com maiores níveis de despesas para classes 

com menores níveis, como exemplo o estado Rio Grande do Sul que em 2000 

registrava despesas acima de 60% da RCL e em 2008 registrou um percentual de 

38,11% para a mesma variável, também foi registrado um aumento na quantidade de 

estados na primeira classe de despesas, ou seja, registrando níveis abaixo dos 35%. 

O movimento migratório observado a partir tanto da mudança de estados para 

classes com menores níveis de despesas como o aumento no número de entes na 

primeira classe sugere uma tendência de redução de gastos ao longo dos primeiros 

anos de implementação da lei.  

Porém essa convergência para baixo no nível de gastos é interrompida. Nos 

anos que se seguem os estados passam a gastar mais com despesas de pessoal em 

relação a receita corrente líquida e observa-se então uma tendência crescente no 

nível de gastos dos estados. Em 2014, uma grande quantidade de estados passou a 

se enquadrar no chamado nível de alerta, onde o nível de despesas do ente está 

próximo ao nível máximo permitido pela lei. 

Como podemos ver, no mapa gráfico do ano de 2014 há uma redução 

significativa no número de estados que formam a primeira classe para apenas um 

único membro (Rio de Janeiro) e o crescimento de estados nos grupos de maiores 

níveis de despesas. A situação revela não somente uma ampliação dos gastos com 

pessoal, mas também o registro de estados com nível de despesa acima do permitido. 
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Dessa forma, a partir da figura 1 acima, pode-se verificar duas tendências de 

comportamento dos estados ao longo desses anos. Em um primeiro momento, entre 

2000 e 2008, a maioria dos estados passam a registrar uma redução no nível de 

despesas com pessoal formando assim uma tendência decrescente de gastos. 

Gobetti (2010) e Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) defendem que essa tendência pode 

ser explicada pelos ajustes que estes estados tiveram que realizar para se 

enquadrarem as novas regras fiscais. Muitos entes, no ano de publicação da lei 

(2000), se encontravam acima do limite permitido podendo sofrer diversas sanções 

administrativas caso não realizassem um ajuste em suas finanças. O alerta levou os 

administradores públicos a terem uma maior disciplina fiscal, refletida na redução de 

gastos destes entes. 

No segundo momento, entre 2008 e 2014, uma nova tendência é verificada. Os 

estados passam a registrar elevações nas despesas de pessoal criando uma 

tendência crescente de gastos durante o período. A média de gastos que em 2014 é 

de 45,13% passa a ser praticamente a mesma verificada em 2000 que foi de 45,32%. 

Porém, diferentemente do ano de 2000, em que os estados possuíam uma maior 

dispersão de gastos em relação à média, no ano de 2014 essa dispersão diminui 

conforme mostra o gráfico 3. 

Gráfico 4 – Desvio-padrão dos gastos de pessoal dos estados 2000 - 2014. 

 

Fonte: SISTN. Elaboração própria. 
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No gráfico acima, o desvio-padrão passa a ser de 0,045 no ano de 2014, abaixo 

do calculado para o ano de 2000 que foi de 0,073. A diferença pode parecer sútil, 

porém quando analisamos ano a ano o comportamento dos gastos com pessoal dos 

estados pode-se verificar uma menor dispersão entre eles. 

A percepção de uniformização dos gastos assim como os movimentos de 

aumento e redução dos mesmos, como foi citado acima, podem ser observados a 

partir do comportamento do nível de despesas do Distrito Federal e do estado de 

Minas Gerais ao longo dos anos. Estes entes foram escolhidos por apresentarem 

respectivamente o menor e o maior nível de despesas com pessoal no ano de 2000, 

ano de publicação da lei. 

Gráfico 5 – Comportamento das despesas de pessoal – Minas Gerais e Distrito 

Federal 

 

Fonte: SISTN. Elaboração própria. 

 

Observando o gráfico, pode-se perceber tanto o movimento de convergência 

para baixo das despesas estaduais promovido principalmente pelos entes que 

possuíam os maiores níveis de despesas (Minas Gerais por exemplo), pelo menos 

nos primeiros anos de implantação da lei, assim como uma tendência crescente dos 

gastos nos anos que se seguem, representado pelos entes que inicialmente possuíam 
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um baixo nível de despesas, mas foram elevando seus gastos com pessoal como o 

Distrito Federal.  

A redução dos gastos do ente que possuía um elevado nível de despesas para 

se ajustar aos novos limites e o aumento naquele que registrava o menor nível, 

representam a convergência das despesas estaduais ao longo dos anos para um 

patamar mais próximo ao teto da lei. No início do período, a diferença entre os níveis 

de gastos de ambos os entes era de aproximadamente 30%, porém no decorrer dos 

anos vai se diluindo e se concentrando em torno da média, revelando o processo de 

uniformização dos gastos estaduais citado anteriormente. 

Fioravante, Pinheiro e Vieira (2006) defende a hipótese de que a LRF teria como 

foco principal os entes que possuíam os gastos mais elevados ao determinar o limite 

máximo para as despesas de pessoal. A determinação deste limite teria induzido os 

entes a elevarem suas despesas visto que antes, estes não possuíam normas claras 

a orientar o processo de alocação dos gastos públicos levando a uma concentração 

dos gastos de pessoal para níveis próximos ao máximo estabelecido. 

Além disso, Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) apontam também como uma das 

principais causas para o aumento no nível de gastos com pessoal, o comportamento 

oportunista do político. Os autores citam que a noção de gastos com pessoal pode ser 

conveniente politicamente nos acordos eleitorais. Ou seja, aumentos neste tipo de 

despesa, dado sua relação com a RCL, pode significar um aumento do eleitorado ou 

pelo menos uma tentativa para tanto, mostrando que este item pode ser usado 

livremente pelos gestores públicos para obterem uma maior base aliada, 

principalmente naqueles entes que registravam baixo gasto com pessoal.  

Porém com o aumento destas despesas, os entes perceberam que reduzi-las 

seria uma tarefa difícil, pois apresentam uma forte rigidez. Despesas com pessoal e 

encargos sociais devido a legislação relativa ao emprego público que consiste, entre 

outros, na estabilidade do emprego, irredutibilidade dos vencimentos e promoções por 

tempo de serviço são mais difíceis de implementação de cortes. Assim quando o 

assunto é redução de gastos, despesas menos rígidas como as despesas de 

investimento tendem a ser sacrificadas com o objetivo de manter um equilíbrio na 

execução orçamentária do ente. (GOBETTI, 2010) 
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Gobetti (2010) no seu trabalho sobre o ajuste fiscal dos estados defende que 

variáveis como despesas com pessoal e despesas que não foram objeto de limitação 

da LRF, como o grupo Outras Despesas Correntes que compõem a execução 

orçamentária dos estados, elevaram-se bastante durante o período e em troca, para 

atingir as metas de orçamento equilibrado, as despesas com investimento e 

infraestrutura vem sendo reduzidas. A elevação dos gastos também é sustentada pela 

teoria de que o administrador público possui um comportamento oportunista ao estar 

ciente de que a população sofre da chamada “ilusão fiscal” que ocorre quando 

superestimam os benefícios correntes e subestimam os custos futuros de projetos 

sociais de curto prazo (GOBETTI, 2010). Assim, de acordo com Gobetti (2010), “há 

uma tendência de a visão de curto prazo sobre os custos desestimular os 

investimentos em infraestrutura, o que afeta não só o bem-estar da localidade como 

o próprio equilíbrio macroeconômico”. 

Desta maneira a LRF pode ter induzido involuntariamente o aumento dos gastos 

com pessoal dos entes da federação promovendo uma alteração na forma de 

alocação dos recursos públicos. Os ajustes realizados para alcançar as metas fiscais 

assim como o aumento de gastos com despesas mais rígidas podem ter promovido 

também uma redução nos gastos com infraestrutura e investimento ao longo dos anos. 

O próximo capítulo tratará sobre o nível de investimento dos estados ao longo 

do período de 2000 a 2014. O objetivo é verificar se também houve uma convergência 

das despesas de investimento desde a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal 

até as datas mais atuais. 
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4. DESPESAS DE INVESTIMENTO 

Investimento é uma variável chave na dinâmica do processo de crescimento 

econômico impulsionando a geração de riqueza em uma sociedade e contribuindo 

para a expansão da renda e para a criação de novos empregos. No curto prazo, os 

investimentos acabam gerando um efeito multiplicador sobre a renda através da 

demanda agregada e no médio e longo prazo geram um processo de acumulação de 

capital que se traduz em maior potencial de produção e ganhos de produtividade, 

aumentando assim a capacidade produtiva da economia. Nesta dinâmica, o 

investimento público possui papel fundamental para o ciclo do crescimento 

econômico. (IPECE, 2014) 

Em economias com baixo nível de desenvolvimento, o investimento público 

através de gastos com infraestrutura, educação, saúde e segurança pública além de 

melhorarem as condições de bem-estar da sociedade permite dotar a economia com 

fatores relevantes para a atração de capital privado o que estimula a realização de 

outros investimentos no país. (IPECE, 2014) 

De acordo com Reis (2008): 

Do lado da demanda, o investimento público ocasiona investimento privado 
induzido, primeiramente, pelo efeito multiplicador e, em segundo lugar, pela 
expansão e integração físicas do mercado interno, principalmente por meio 
da infraestrutura. Do lado da oferta, o investimento público e a política de 
compras das empresas estatais constituem demanda autônoma que incentiva 
o uso de capacidade ociosa ou a extensão da capacidade produtiva de 
setores que, de outra forma, não teriam estímulos para serem produzidos. 

 

Assim, o investimento público além de agir como um indutor do investimento 

privado ao expandir e integrar as estruturas físicas do mercado interno por meio de 

gastos em infraestrutura, o investimento público também representa a extensão da 

capacidade produtiva ao constituir demanda autônoma por insumos como construção 

civil e máquinas e equipamentos que somado as políticas públicas de subsídios e 

créditos elevam a estrutura produtiva da economia e beneficiam a produção 

doméstica. (REIS, 2008) 

Porém, como foi dito no capítulo anterior, a tendência crescente e constante das 

despesas de pessoal associadas principalmente a legislação relativa ao emprego 

público e ao estabelecimento de limites pela Lei de Responsabilidade Fiscal vistos 
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como metas numéricas pelos administradores públicos, podem ter contribuído para a 

redução do nível de investimento dos estados ao longo dos anos.  

Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) e Gobetti (2010) também apontam que 

diferentemente do item despesas de pessoal, não foram determinados níveis ou 

limites adequados para as despesas de investimento, porém as punições e restrições 

que constam na LRF enrijeceram sobremaneira as fontes de financiamento desta 

despesa. As novas determinações, de acordo com estes autores, vieram a contribuir 

com a queda no nível de investimento dos estados. 

Dessa maneira, foi realizado um levantamento de dados dos investimentos dos 

estados e do Distrito Federal durante os anos de 2000 a 2014 com o objetivo de 

verificar se o nível de investimento público estadual vem sendo reduzido após a 

implementação da LRF e se vem apresentando o mesmo comportamento observado 

para as despesas de pessoal, qual seja, um processo de uniformização de gastos 

entre os entes. 

Dessa forma, os próximos tópicos a seguir irão expor as novas determinações 

acerca da contratação de operações de crédito e as regulamentações sobre as 

despesas com educação e saúde. Posteriormente, será realizada a análise descritiva 

dos dados coletados sobre as despesas de investimento dos estados brasileiros. 

 

4.1. As Novas Determinações para Contratação de Operações de Crédito 

Enquanto as despesas de pessoal dependem principalmente das receitas 

correntes para serem realizadas, os gastos com investimentos, por fazer parte das 

chamadas despesas de capital, só lograrão êxito caso haja elevações nas receitas de 

capital. Estas são receitas provenientes, entre outros, da captação de recursos 

financeiros oriundos da constituição de dívidas e do superávit do orçamento corrente. 

(SANTOLIN; JAYME JR; REIS, 2009) 

A constituição de dívidas dos estados, municípios e Distrito Federal são 

representadas pelas contratações de operações de crédito tanto as tradicionais que 

são aquelas relativas aos contratos de financiamento, empréstimo ou mútuo assim 

como as operações de curto prazo (menor do que 12 meses), denominadas de dívida 
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flutuante, e as operações de médio e longo prazo (superior a 12 meses), denominadas 

de dívida fundada ou consolidada. As operações de crédito além de financiarem obras 

e serviços públicos, destinam-se também a cobrir desequilíbrios orçamentários. (STN, 

2016) 

Porém, o financiamento do déficit público por meio da constituição de dívidas, 

prática amplamente difundida nas décadas de 80 e 90, acabava acarretando em 

elevações no nível de endividamento do ente. Em vista disto e como forma de 

assegurar um nível de sustentabilidade do endividamento, a Lei de Responsabilidade 

Fiscal e as Resoluções nº 40 e 43 de 2001 do Senado Federal determinaram novas 

regras e condições para a contratação de operações de crédito dos entes públicos. 

(SANTOLIN; JAYME JR; REIS, 2009) 

As novas regras e condições foram consolidadas no Manual para Instrução de 

Pleitos (MIP) - operações de crédito de Estados, Distrito Federal e Municípios – 

disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional. De acordo com o MIP (2016), 

para validar as contratações, os entes deverão verificar diversos limites como: 

 Limite de fluxo: o montante global das operações realizadas pelo ente em um 

exercício financeiro não poderá ser superior a 16,0% da receita corrente 

líquida; 

 Limite de dispêndio: o comprometimento anual com amortizações, juros e 

demais encargos da dívida consolidada não poderá exceder a 11,5% da receita 

corrente líquida; 

 Limite de estoque: a dívida consolidada líquida ao final do décimo quinto 

exercício financeiro não poderá exceder, no caso dos Estados e Distrito 

Federal, a 2 vezes a receita corrente líquida e no caso dos municípios a 1,2 

vezes; 

 Limite de garantias: o saldo global das garantias concedidas pelos Estados, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios não poderá exceder a 22,0% da RCL. 

 

É vedada, ainda, a contratação de operações de crédito pelos entes que não 

respeitarem os limites para as despesas com pessoal de acordo com os previstos no 

art. 20 da LRF. Os entes deverão respeitar também condições no que diz respeito a 

transparência da gestão fiscal como a publicação do Relatório de Gestão Fiscal até 



42 
 

trinta dias após o encerramento de cada quadrimestre e a entrega das prestações de 

contas em datas pré-determinadas. Caso não cumpram alguma destas condições e 

os limites acima mencionados, os entes serão proibidos de realizarem operações de 

crédito até que cada uma de suas pendências sejam regularizadas. Ou seja, enquanto 

os entes estiverem inadimplentes, estes terão suas fontes de financiamento das 

despesas de investimento restritas pela legislação vigente. (STN, 2016) 

 

4.2. As Novas Regulamentações para as Despesas com Saúde e Educação 

Partindo do princípio de que os gastos governamentais podem ser usados para 

estimular a atividade econômica local, Santolin e Jayme Jr. (2012) avaliam se as 

regulamentações para os repasses à saúde e educação tiveram algum impacto sobre 

o crescimento econômico das cidades, mais especificamente os municípios mineiros. 

Santolin e Jayme Jr. (2012) citam a Constituição Federal de 1988 mencionando 

os artigos 212 e 198 que determinaram, no caso da política educacional, um 

percentual mínimo de recursos públicos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino (MDE) e, no caso da política para saúde, a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), que representou um importante passo na descentralização das políticas 

públicas nesta área. Porém os autores defendem que mesmo com o incremento das 

receitas por meio das transferências correntes, muitos entes ainda não possuíam 

caixa suficiente para manter o piso de gastos mínimos compatível com a necessidade 

de oferta tanto para a educação como para saúde naquelas regiões. (SANTOLIN; 

JAYME JR., 2012). 

Assim, para tentar solucionar o problema, de acordo com Santolin e Jayme Jr. 

(2012):  

... as estruturas de condução da política de educação e saúde passaram por 
uma série de regulamentações onde foi criado um arcabouço institucional 
com o intuito de articular as três esferas de governo com o objetivo de se 
cumprir as determinações constitucionais. 

 

Dessa maneira, no caso das despesas com saúde, a Emenda Constitucional 29 

(EC29) determinou, a partir do ano de 2000, um limite mínimo de gastos com saúde 

que inicialmente era de 7% das receitas tributárias, mas que gradativamente este 
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percentual deveria atingir 15% em 2004. Para a educação, procurou-se aumentar o 

volume de recursos por meio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Fundamental (Fundef) que posteriormente em 2006 foi alterado para o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) regido pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007. 

Esta lei determina que pelo menos 25% das receitas com impostos e transferências 

sejam repassadas para os gastos com educação. (SANTOLIN; JAYME JR., 2012) 

As novas diretrizes para os gastos por função educação e saúde através, 

respectivamente, das regulamentações do Fundef/Fundeb e a EC29, possibilitaram o 

implemento das obrigações de cada um dos entes. Em caso de descumprimento dos 

limites constitucionais relativos a estas despesas, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

no seu artigo 25 prevê a proibição de transferências voluntárias ao ente que vier a 

desrespeitar estas determinações, perpetuando-se até que se cumpram os limites 

mínimos estabelecidos. (SANTOLIN; JAYME JR., 2012) 

Este resultado reforça os estudos realizados por Santolin, Jayme Jr. e Reis 

(2009) e Menezes (2005). O primeiro defende que o crescimento das transferências 

correntes referente ao Fundef/Fundeb e SUS somados as elevações nas despesas 

de pessoal contribuíram para a redução dos gastos com investimento em relação as 

receitas correntes dos entes. No segundo, Menezes (2005), ao analisar o 

comportamento das despesas de todos os municípios brasileiros antes e depois da 

LRF, conclui que a lei pode ter causado a diminuição de investimentos devido tanto 

ao “engessamento” de grande parte do orçamento, comprometido com despesa 

vinculadas e de difícil implementação de cortes, como também pelas regras de 

restrição ao endividamento e de gastos em anos eleitorais, quando os níveis de 

investimento são maiores. 

Dito isto, serão apresentados no próximo tópico os dados coletados a respeito 

do nível de investimento dos estados afim de verificar se o nível de gastos com esta 

despesa vem sendo reduzido após a implantação da LRF, assim como ocorreu com 

os municípios brasileiros de acordo com os autores acima. 
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4.3. Análise Descritiva das Despesas de Investimento 

Assim como feito no capítulo anterior, esta parte do trabalho irá realizar uma 

análise descritiva através da elaboração de gráficos. Os gráficos irão mostrar o 

comportamento dos gastos públicos estaduais entre os anos de 2000 a 2014 através 

de dados da execução orçamentária dos estados disponibilizados pela STN. Os dados 

referem-se as despesas de investimento empenhadas em cada exercício financeiro 

que, de acordo com a Controladoria Geral da União (2016), é o primeiro estágio da 

despesa orçamentária que cria para o Estado a obrigação de pagamento.  

A partir da coleta de dados que se encontram nos Anexos 3 e 4, foi possível 

elaborar o gráfico 5 que representará a evolução da média dos gastos com 

investimento dos estados durante o período de 2000 a 2014. 

Gráfico 6 – Evolução da média dos gastos com investimento dos estados brasileiros 

2000 – 2014. 

 

Fonte: STN. Elaboração própria. 

 

O gráfico mostra que os gastos com despesas de investimento em relação a 

receita corrente são relativamente baixos quando comparado com as despesas de 

pessoal. No ano de 2000, o nível médio de gastos com investimento era de 

aproximadamente 11,48%, atingindo seu menor patamar no ano de 2007, quando 
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alcançou 6,66% da receita corrente. O gráfico mostra também que os estados 

pareciam seguir uma tendência de gastos após o ano de 2003.  

A evolução dos gastos mostra que, nos anos de 2004, 2005 e 2006, os estados 

experimentaram uma elevação gradual no nível de gastos com investimento até o ano 

de 2007 quando é registrada uma redução destas despesas. Contudo, posteriormente 

nos anos de 2008, 2009 e 2010, novamente os estados apresentaram um novo ciclo 

de crescimento com gastos de investimento, até o ano de 2011, quando é registrado 

uma nova queda no nível de investimento dos estados. Porém, diferentemente do que 

vinha ocorrendo nos anos anteriores, o ciclo de crescimento previsto para os próximos 

3 anos, cessa no ano de 2014. Neste ano os estados passaram a apresentar uma 

redução em seus níveis de investimento. 

Assim, com base na evolução da média de gastos com pessoal, foram 

selecionados três anos para a elaboração de mapas que irão mostrar a distribuição 

espacial pelo território brasileiro da variável despesa de investimento/receita corrente 

(DINV/RC).  

Levando em consideração os mesmos quesitos utilizados na elaboração dos 

mapas para as despesas de pessoal, os anos escolhidos foram: o ano 2000 por ser o 

ano de criação da lei; o ano de 2007 por registrar a menor média de gastos entre os 

estados; e o ano de 2014 por ser o ano que poderá representar a situação mais 

próxima da atualidade dos estados.  

Como poderá ser visto na figura 2, no mapa que representa o ano de 2000, 

grande parte dos estados brasileiros possuíam gastos com investimento abaixo de 

10% de suas receitas correntes. Destaca-se entre eles o estado de Minas Gerais que 

possuía o maior nível de gastos com despesas de pessoal na época e o estado do 

Piaui. Ambos os entes apresentaram, respectivamente, uma relação DINV/RC de 

2,78% e 3,14%. Enquanto isso, o estado de Tocantins registrou 42,63% de suas 

receitas comprometidas com despesas de investimento. Este estado registrou no 

mesmo ano, o segundo menor nível de gastos com pessoal, 34,15%. 
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Figura 2 – Despesas de investimento em relação a RC. 

 

Fonte: STN, elaboração própria. 

 

Para o ano de 2007, os estados apresentaram uma tonalidade mais clara no 

mapa indicando uma diminuição dos gastos com investimento entre os governos 

estaduais. Dentre os 27 entes da federação, apenas 3 registraram gastos com 

investimento acima de 10% da receita corrente: Amazonas (12,28%), Acre (15,44%) 
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e Tocantins (19,88%). Para o ano de 2007, nenhum estado se enquadrou na classe 

(E) de acordo com a legenda da figura, ou seja, nenhum ente registrou gastos com 

investimento acima de 20% de suas receitas correntes. A maioria passou a se 

concentrar em classes com os menores níveis de despesas, classes (A) e (B). Já no 

ano de 2014, a maior parte dos estados brasileiros passaram a registrar um maior 

comprometimento de suas receitas com este tipo de despesa. O mapa apresentou 

uma tonalidade um pouco mais escura se comparado com o ano de 2007 e apenas o 

Distrito Federal, Paraíba e Sergipe apresentaram níveis abaixo de 5%. 

A figura 2 ajuda a perceber que comparado ao ano de 2000, nos anos de 2007 

e 2014 os estados brasileiros registraram menores níveis de gastos com despesa de 

investimento e uma menor dispersão entre eles para este tipo de despesa. Enquanto 

que no início da série, o desvio-padrão das despesas de investimento entre os entes 

era de 0,085, para os anos de 2007 e 2014 o desvio-padrão calculado passou a ser 

de 0,039 e 0,042, respectivamente. Abaixo foi elaborado um gráfico evidenciando a 

redução da variabilidade entres os gastos com investimento dos estados. 

Gráfico 7 – Desvio-padrão dos gastos de investimento dos estados brasileiros 2000 - 

2014. 

Fonte: STN. Elaboração própria. 
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Uma das principais características da evolução dos gastos com investimento do 

poder público é a oscilação de acordo com o ciclo eleitoral. De acordo com Gobetti 

(2010), “elas sempre caem em valor no 1º ano de mandato e depois começam a 

crescer gradualmente, atingindo o pico no último ano de mandato”.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) também realizou um estudo 

que demonstra essa relação entre o nível de investimento público das administrações 

públicas com o calendário eleitoral. No estudo realizado em 2011, o IPEA explica que 

em anos eleitorais as administrações públicas tendem a gastar mais, porém nos anos 

pós-eleitorais a União, os estados e municípios realizam cortes, principalmente em 

despesas de investimento formando assim um ciclo de expansão e contingenciamento 

dos gastos. (SANTOS, 2011) 

A teoria ajuda a explicar a redução do nível de investimento verificada para o 

ano de 2007, caracterizado por ser um ano pós-eleitoral, pois em 2006 foram 

realizadas eleições para governadores e presidente. Para o ano de 2014, então, já 

era esperado que o nível de despesas com investimento apresentasse elevações por 

justamente ser caracterizado no calendário político como um ano de eleições.  

Porém, mesmo apresentando maiores gastos com investimento, no ano de 2014 

os estados se concentraram em classes medianas de acordo com a figura 2, variando 

entre 5% e 20% da receita corrente. O fato, alinhado a menor dispersão que vem 

sendo verificada nos últimos anos de acordo com o gráfico 6, sugerem que os estados 

vêm passando por um processo de uniformização de gastos com investimento assim 

como aconteceu para as despesas de pessoal.  

Para averiguar este processo, serão tomados como exemplo os estados de 

Tocantins e Piauí, cujo nível de gastos com investimento foram respectivamente o 

maior e o menor registrado no início da série. O comportamento destes estados ao 

longo dos anos a respeito do nível de investimento simplifica o processo de 

uniformização de gastos públicos entre os estados brasileiros como pode ser visto a 

seguir. 
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Gráfico 8 - Comportamento das despesas de investimento – Tocantins e Piauí 

 

Fonte: SISTN. Elaboração própria. 

 

Com o passar dos anos, ambos os estados passam a se concentrar em torno da 

média de gastos estaduais para este tipo de despesa. Enquanto o estado de Tocantins 

ao longo dos anos vai sofrendo uma gradativa redução em seu nível de investimento, 

o estado do Piauí vai registrando níveis de gastos com este tipo de despesa mais 

próximo da média nacional. O movimento destes estados durante o período além de 

reforçar uma redução do grau de dispersão dos gastos públicos entre os estados 

indicando assim um processo de uniformização dos mesmos, sugere também uma 

tendência de redução dos gastos com investimento. 

Por exemplo, o estado de Tocantins, pelo menos nos últimos 10 anos, não 

chegou a apresentar os mesmos níveis de investimento vistos nos anos 2000 ou 2002.  

Enquanto isso, no mapa para o ano de 2014, ano de eleições para governadores e 

presidente e assim último ano de mandato dos administradores públicos, somente um 

dos entes analisados conseguiram destinar mais do que 20% de suas receitas com 

despesas de investimento, o que pode sugerir que os estados já não possuem a 

mesma margem fiscal que possuíam antes para realizar gastos em anos eleitorais, 

principalmente em investimentos. 
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Em se tratando de modelos keynesianos que observam o papel anticíclico da 

política fiscal, este comportamento das despesas promovido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal pode acabar “atando” as mãos das esferas políticas quando 

algum nível de discricionariedade é desejável para combater crises econômicas. 

(SANTOLIN; JAYME JR.; REIS, 2009). O engessamento de instrumentos fiscais e as 

restrições ao endividamento e contratação de operações de crédito acabam 

subvertendo o papel estabilizador do planejador de política econômica por impor 

excessivas obrigações fiscais impostas em sua grande maioria pela LRF como explica 

Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009): 

... em momentos de insuficiência de demanda agregada o governo utiliza a 
política fiscal como elemento dinamizador da renda e o contrário em períodos 
de baixa capacidade ociosa ou superemprego. Neste caso, para evitar 
pressões inflacionárias o governo contrai a política fiscal. O papel do 
formulador de política econômica, em uma combinação virtuosa de política 
fiscal e monetária, é central como estabilizador de renda e emprego, bem 
como da inflação…a LRF em certo sentido subverte o papel estabilizador do 
planejador ao impor restrições excessivas à manipulação da política fiscal. 

 

A redução do nível de investimento dos estados ao longo dos anos pode ser 

explicada, de acordo com Santolin, Jayme Jr. e Reis (2009) e Menezes (2005), pelo 

crescimento de gastos com despesas de pessoal e despesas por função educação e 

saúde que são despesas consideradas mais rígidas e de difícil implementação de 

cortes. Os autores também explicam que as novas regras para contratação de 

operações de crédito e de restrição ao endividamento enrijeceram sobremaneira as 

fontes de financiamento das despesas de investimento. 

Estas despesas, ao contrário das despesas de pessoal, não possuem níveis 

adequados a serem seguidos pelos entes da federação, ou até mesmo uma legislação 

que vincule este tipo de despesa com as receitas públicas como ocorre com as 

despesas sociais, educação e saúde, ficando então sujeitas aos ciclos políticos e ao 

processo orçamentário de cada um dos entes. (SANTOLIN; JAYME JR.; REIS, 2009) 
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5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho buscou analisar o comportamento das despesas de pessoal 

e de investimento dos governos estaduais após a implantação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A lei que foi publicada com o objetivo de evitar situações de 

déficit potencial e garantir a sustentabilidade ao controle do endividamento determinou 

uma série de regras e diretrizes a serem seguidas por todos os entes da federação. 

Dentre as novas regras, a LRF estabeleceu o monitoramento do nível de 

endividamento, o controle das despesas relativas a pessoal, o acompanhamento das 

operações de crédito e o uso de ações que visam promover uma maior transparência 

na gestão dos recursos públicos. O descumprimento de quaisquer determinações da 

lei levará o ente a enfrentar severas punições, desde administrativas a penais. 

Porém, se por um lado a LRF promoveu uma maior disciplina fiscal através da 

limitação de gastos e da transparência na gestão fiscal, por outro promoveu um 

processo de uniformização nas despesas de pessoal e de investimento que pode não 

ser benéfico para o orçamento público dos estados nos próximos anos. 

A análise descritiva com o auxílio de mapas gráficos e gráficos indicaram que o 

processo de uniformização verificado para as despesas de pessoal vem ocorrendo a 

partir do momento que os estados passaram a se concentrar em torno da média 

estadual de gastos com esse tipo de despesa. Porém essa concentração, vem 

acontecendo em níveis bem próximos ao máximo permitido pela lei. Ao que parece a 

determinação de um limite de gastos pode ter sido visto como uma meta numérica a 

ser alcançada pelos administradores públicos, principalmente por aqueles que 

possuíam uma maior margem fiscal para elevações neste tipo de despesa. O aumento 

nos gastos com pessoal para níveis próximos ao máximo permitido pode estar 

comprometendo a capacidade de investimento dos estados uma vez que para 

contratar operações de crédito, uma das principais fontes de financiamento das 

despesas de investimento, os entes devem observar, dentre outros, os níveis de 

gastos com pessoal. Na outra ponta, verificou-se uma menor dispersão entre os níveis 

de investimento dos estados nos últimos anos. Porém essa menor dispersão que pode 

ser traduzida em um processo de uniformização vem acontecendo em detrimento da 
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redução do nível de investimento de estados que antes apresentavam maiores níveis 

de gastos com este tipo de despesa. 

Dessa maneira, o maior comprometimento das receitas estaduais com despesas 

de pessoal que apresentam forte rigidez, assim como outras despesas que fazem 

parte do orçamento público, em conjunto com as restrições para contratação de 

operações de crédito podem prejudicar a capacidade de investimento dos estados nos 

próximos anos caso não haja mudanças nas orientações que ajudem a alterar o 

comportamento fiscal dos estados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Despesas de pessoal em relação a receita corrente líquida dos estados 

entre os anos de 2000 a 2006 (%). 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AC 47,32 47,22 45,06 48,99 48,58 44,35 48,11 

AL 44,29 44,49 46,87 48,29 48,28 43,77 45,00 

AM 44,76 40,73 39,87 40,74 40,89 40,95 41,07 

AP 36,86 37,91 31,14 37,17 39,39 34,16 41,70 

BA 35,89 38,41 41,63 44,21 41,29 40,28 42,33 

CE 42,59 41,44 39,39 41,81 40,09 42,59 38,43 

DF 32,89 34,09 32,41 33,59 30,51 34,94 41,19 

ES 44,90 40,11 41,52 36,70 33,09 32,50 32,02 

GO 49,17 45,96 43,81 45,18 43,04 39,35 42,96 

MA 48,54 46,84 40,75 46,96 42,13 40,32 35,58 

MG 63,86 62,83 61,67 n.d. 48,33 43,49 44,58 

MS 45,68 48,07 34,97 37,45 37,22 37,89 43,55 

MT 42,66 39,28 36,65 37,40 35,26 37,89 40,72 

PA 42,26 42,66 43,12 44,98 43,30 41,40 44,09 

PB 42,10 39,36 48,17 52,63 50,98 44,26 45,61 

PE 49,22 48,17 46,97 46,53 44,55 43,47 42,16 

PI 45,22 47,11 48,55 52,49 48,73 46,78 43,60 

PR 45,58 49,05 44,53 46,18 46,74 45,82 44,91 

RJ 39,90 35,14 37,55 39,27 31,25 30,99 27,49 

RN 41,15 45,76 49,02 48,15 46,57 48,81 48,23 

RO 45,03 39,33 31,18 38,00 37,90 36,99 39,84 

RR 38,68 32,95 31,16 24,99 29,86 25,16 28,74 

RS 61,68 51,84 48,77 48,69 43,28 40,03 41,30 

SC 52,03 46,01 49,44 44,14 44,26 42,36 43,99 

SE 57,88 47,39 46,07 47,50 42,95 37,34 42,88 

SP 49,27 47,93 47,99 46,68 44,53 42,36 42,84 

TO 34,15 35,93 35,70 36,67 39,64 34,53 44,70 

Média 45,32 43,56 42,37 42,90 41,58 39,73 41,39 
Fonte: SIQUEIRA, 2008. 
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ANEXO 2 – Despesas de pessoal em relação a receita corrente líquida dos estados 

entre os anos de 2007 a 2014 (%). 

Estados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 46,22 45,89 46,10 45,97 44,34 46,34 45,00 44,50 

AL 46,86 45,85 50,96 45,24 46,40 47,90 47,71 49,71 

AM 38,42 38,67 46,16 41,90 42,22 41,43 43,59 45,63 

AP 41,00 39,15 41,77 42,61 42,89 45,08 44,54 45,02 

BA 42,74 43,10 46,75 43,18 44,41 44,58 45,34 45,48 

CE 39,85 38,18 40,80 40,94 39,96 41,97 43,53 44,09 

DF 36,90 42,42 43,45 43,40 46,10 44,98 45,02 46,93 

ES 33,16 29,65 35,60 38,27 36,47 36,32 42,42 43,33 

GO 48,29 43,08 46,10 47,35 42,82 44,86 44,81 46,33 

MA 36,48 34,31 38,56 40,81 34,89 36,85 39,19 38,72 

MG 46,37 45,76 46,16 48,61 38,85 40,73 41,49 43,49 

MS 40,91 35,31 39,69 43,36 41,04 40,36 40,09 38,60 

MT 33,23 36,38 39,80 41,18 43,60 44,71 43,80 46,43 

PA 45,89 43,12 45,56 44,54 44,43 44,80 47,89 45,86 

PB 43,91 45,32 51,63 57,35 46,74 49,83 48,04 49,30 

PE 41,62 41,69 44,83 43,65 42,59 45,18 44,90 46,24 

PI 43,01 40,07 42,83 43,28 44,21 44,61 47,65 44,15 

PR 44,21 42,27 45,10 45,93 46,65 46,67 47,23 46,76 

RJ 26,16 23,91 27,00 26,83 26,27 29,56 29,55 33,31 

RN 50,26 46,49 50,08 48,80 48,35 48,93 48,86 n.d. 

RO 38,42 33,77 38,54 39,81 39,31 43,80 46,60 43,63 

RR 30,71 33,08 35,73 36,99 34,86 41,51 46,91 39,42 

RS 42,31 38,11 40,46 38,55 40,69 42,55 43,42 45,74 

SC 39,92 37,02 37,10 41,81 41,80 46,46 46,70 47,93 

SE 42,93 40,20 45,56 45,30 46,77 48,27 48,74 57,96 

SP 41,48 40,82 41,29 39,40 40,33 42,41 42,03 43,98 

TO 42,55 36,00 44,06 47,74 47,05 48,79 51,69 50,93 

Média 40,88 39,25 42,65 43,07 42,00 43,68 44,69 45,13 
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis, 2016. 
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ANEXO 3 – Despesas de investimento em relação a receita corrente dos estados entre 

os anos de 2000 a 2006 (%). 

Estados 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

AC 14,30 16,08 18,83 11,12 12,90 17,30 26,97 

AL 8,98 13,40 11,93 9,82 8,13 12,29 6,26 

AM 15,53 29,14 14,31 9,51 10,73 12,23 14,52 

AP 13,97 17,70 16,67 8,29 10,61 8,10 8,50 

BA 13,48 11,62 9,45 7,61 6,32 6,64 6,16 

CE 14,12 13,86 14,05 10,65 10,27 7,24 19,77 

DF 7,16 6,68 7,35 7,05 8,64 8,91 8,37 

ES 4,44 4,99 4,54 2,25 3,16 5,55 8,49 

GO 7,20 14,00 6,74 6,89 8,55 7,88 4,46 

MA 12,17 16,87 16,06 9,57 2,78 3,91 10,19 

MG 3,14 3,96 4,85 3,33 4,84 7,53 8,98 

MS 14,50 10,46 8,95 10,30 9,92 8,08 6,39 

MT 5,67 7,63 7,94 7,85 9,35 10,45 8,97 

PA 13,82 14,72 13,20 8,21 9,78 10,80 12,87 

PB 4,41 12,53 15,94 4,33 5,93 5,80 5,94 

PE 14,25 12,74 13,59 5,94 4,89 4,59 6,38 

PI 2,78 7,63 5,07 2,92 4,60 6,18 8,49 

PR 8,09 8,22 8,26 6,72 6,15 7,19 8,47 

RJ 9,82 9,72 7,87 3,18 4,40 4,67 5,13 

RN 12,09 10,25 5,90 3,18 5,68 6,82 8,58 

RO 9,92 11,75 16,79 6,38 7,42 6,06 7,49 

RR 31,00 22,24 8,48 7,52 3,23 8,10 9,41 

RS 5,18 5,12 2,87 3,84 3,64 3,03 3,18 

SC 5,05 5,46 7,36 7,63 6,19 7,26 8,31 

SE 12,53 8,82 7,56 3,71 4,22 5,81 7,37 

SP 3,87 2,83 3,57 3,78 3,80 5,07 4,21 

TO 42,63 36,66 43,91 36,25 31,51 24,95 20,80 

Média 11,48 12,41 11,19 7,70 7,69 8,24 9,43 
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis, 2016. 
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ANEXO 4 – Despesas de investimento em relação a receita corrente dos estados entre 

os anos de 2007 a 2014 (%). 

Estados 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

AC 15,44 20,61 32,83 32,57 15,26 19,42 19,03 11,34 

AL 3,96 7,78 11,45 15,17 8,84 11,21 11,58 8,37 

AM 12,28 14,78 20,51 16,85 13,43 11,40 16,98 10,93 

AP 6,70 8,53 9,67 8,07 8,83 6,66 11,58 7,08 

BA 4,64 5,96 6,35 8,30 6,39 6,01 6,15 8,32 

CE 7,01 9,67 16,55 23,40 17,12 12,40 12,06 7,16 

DF 7,75 9,43 11,61 7,87 6,64 9,63 12,22 3,34 

ES 7,34 7,31 11,18 13,68 8,76 7,62 9,37 11,89 

GO 4,36 6,25 6,08 8,01 2,95 3,41 6,97 7,29 

MA 6,27 10,79 13,33 12,77 9,14 9,27 12,70 14,67 

MG 8,14 8,83 8,73 8,41 6,23 13,19 6,83 16,11 

MS 3,08 10,91 7,55 13,55 12,39 8,99 12,29 10,46 

MT 8,08 9,98 13,21 8,29 7,13 6,23 15,13 9,83 

PA 5,88 9,04 7,63 10,80 3,92 5,41 6,61 12,19 

PB 4,61 6,67 7,52 7,91 5,57 7,66 9,97 3,39 

PE 4,24 5,44 7,64 10,53 9,51 10,53 11,94 14,75 

PI 6,03 9,56 14,69 12,87 8,63 9,67 14,88 8,06 

PR 3,98 4,20 4,55 5,58 2,74 4,22 5,11 20,55 

RJ 4,11 4,27 7,00 11,09 8,99 10,18 11,15 6,10 

RN 4,61 4,86 7,61 6,61 3,51 4,54 3,68 17,27 

RO 7,48 12,69 17,74 11,84 7,87 6,95 11,53 12,02 

RR 8,72 10,43 11,20 10,59 0,00 13,40 18,61 8,35 

RS 1,79 2,41 2,29 6,05 2,69 2,78 3,36 6,86 

SC 6,11 6,53 7,21 6,27 4,76 4,55 5,19 10,93 

SE 3,34 4,90 5,02 8,22 6,57 5,25 3,30 4,00 

SP 4,09 6,49 9,06 9,65 6,81 5,31 7,85 6,21 

TO 19,88 23,29 17,88 17,65 9,15 8,52 9,81 10,23 

Média 6,66 8,95 10,97 11,58 7,55 8,31 10,22 9,92 
Fonte: Sistema de Coleta de Dados Contábeis, 2016. 
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