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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
O objetivo deste artigo foi identificar o gerenciamento de resultado nas despesas com pessoal dos 

municípios do estado do Rio de Janeiro no período 2007-2017. Foi uma pesquisa quantitativa e 

exploratória, com dados dos Relatórios de Gestão Fiscal, disponíveis no sítio do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio de Janeiro, do período de 2007-2017. Os dados foram separados em dois grupos - 

de tratamento e de controle - organizados em painel desequilibrado e submetidos a testes de diferenças 

de médias. O grupo de controle eram os municípios com gastos com pessoal abaixo do limite legal; 

e o de tratamento, acima desse limite. As rubricas de despesas testadas para identificar gerenciamento 

foram, pessoal ativo, contratos de terceirização de mão de obra, gastos com indenizações, despesas 

de exercícios anteriores, sentenças judiciais, e gastos com inativos e pensionistas. Os resultados 

sugeriram que houve: (i) redução de gasto com pessoal por meio de artifícios contábeis nas rubricas, 

sentenças judiciais, e inativos e pensionistas; (ii) redução do gasto com pessoal por atividades reais 

através de indenizações e restituições, e de pessoal ativo, no período da recessão; (iii) a redução de 

gastos com pessoal através de artifícios contábeis foi maior do que a obtida por meio de atividades 

reais. 
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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GERENCIAMENTO DOS GASTOS COM 

PESSOAL NOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES 
 

RESUMO 

O objetivo deste artigo foi identificar o gerenciamento de resultado nas despesas com pessoal 

dos municípios do estado do Rio de Janeiro no período 2007-2017. Foi uma pesquisa 

quantitativa e exploratória, com dados dos Relatórios de Gestão Fiscal, disponíveis no sítio do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, do período de 2007-2017. Os dados foram 

separados em dois grupos - de tratamento e de controle - organizados em painel 

desequilibrado e submetidos a testes de diferenças de médias. O grupo de controle eram os 

municípios com gastos com pessoal abaixo do limite legal; e o de tratamento, acima desse 

limite. As rubricas de despesas testadas para identificar gerenciamento foram, pessoal ativo, 

contratos de terceirização de mão de obra, gastos com indenizações, despesas de exercícios 

anteriores, sentenças judiciais, e gastos com inativos e pensionistas. Os resultados sugeriram 

que houve: (i) redução de gasto com pessoal por meio de artifícios contábeis nas rubricas, 

sentenças judiciais, e inativos e pensionistas; (ii) redução do gasto com pessoal por atividades 

reais através de indenizações e restituições, e de pessoal ativo, no período da recessão; (iii) a 

redução de gastos com pessoal através de artifícios contábeis foi maior do que a obtida por 

meio de atividades reais.   

 

Palavras-chave: Gestão Fiscal Pública; Gerenciamento de resultados; Despesa com pessoal; 

Municípios do Rio de Janeiro. 

 

1 INTRODUÇÃO 
Estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) revela que 

a situação fiscal dos estados e municípios brasileiros é grave.  No exercício de 2016 mais de 

35% dos municípios descumpriram, pelo menos, um dos limites estabelecidos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). Os principais problemas constatados nos governos municipais 

foram, inscrição de restos a pagar acima da disponibilidade financeira, e gasto com pessoal 

acima do limite máximo legal permitido (IFGF, 2017, p. 9). 

Para Gobetti e Orair (2017) as regras da LRF são rígidas e não permitem ao governo 

adotar políticas anticíclicas, o que impacta negativamente a transparência e o investimento, 

contribuindo para a utilização de artifícios contábeis na busca das metas pretendidas.  A 

apuração de índices fiscais pautados em dados orçamentários concorre para a recorrência da 

contabilidade criativa (Von Hagen & Wolff, 2006).  

Essa prática, segundo Cosenza e Grateron (2003), é desenvolvida por meio de escolhas 

de procedimentos contábeis válidos, segundo os princípios e normas vigentes, no intuito de 

evidenciar a informação contábil mais favorável à Entidade.  Para isso, a área contábil se vale 

de lacunas ou omissões da lei ou regulamentos, muitas vezes em detrimento da representação 

adequada, prejudicando assim os usuários da informação contábil.  

Esse hábito é referido como contabilidade criativa, e costuma ser utilizado em 

situações em que, por falhas da legislação, omissão ou falta de regulamentação, não se 

configura crime. Nesse sentido, pode ser entendida como estratégia contábil de gerenciamento 

de resultado voltada para melhorar o desempenho.  Entretanto, se a real intenção dessa prática 

contábil for enganar ou distorcer o resultado, a fim de induzir os usuários da contabilidade a 

erro de interpretação, se constitui em crime de prática eticamente condenável (Oliveira, 2011). 

Dentre as áreas passíveis de manipulação da informação contábil na gestão pública, 

estão o cancelamento de empenhos, a apuração da receita corrente líquida, as exclusões 

permitidas na apuração do gasto com pessoal, o cálculo do resultado primário, dentre outras 

(Oliveira, 2011).  
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O grande volume de despesas de exercícios anteriores com pessoal, e a frequência com 

que esses valores são registrados na contabilidade, é diferente do caráter de excepcionalidade. 

Denota forma artificial para melhorar a meta do resultado primário e o percentual de gasto 

com pessoal de forma artificial (Silva, Batista, & Nascimento, 2017).   

Outras práticas questionáveis na gestão do gasto com pessoal são aquelas utilizadas 

para obter ganhos políticos, tais como: deduções irregulares de benefícios previdenciários e 

postergação do pagamento do funcionalismo para o exercício seguinte, cujos gastos são 

apropriados posteriormente na rubrica Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) (Oliveira, 

2011, p. 6). 

O descumprimento dos limites do gasto com pessoal desencadeia uma série de 

restrições para os municípios, que se iniciam quando o Limite Prudencial é excedido - 51,3% 

da Receita Corrente Líquida (RCL); e vedações, quando o município ultrapassa o Limite 

Legal - 54% da RCL. Essas restrições e vedações persistem enquanto o excesso verificado 

não for eliminado. Além delas, caso o prefeito não adote medidas para eliminar o excesso 

apurado em dois quadrimestres seguintes ao não cumprimento da meta, pode ser multado em 

30% de seus vencimentos anuais.   

Este contexto suscitou o seguinte questionamento: os prefeitos manipulam os níveis de 

gastos com pessoal para se adequarem ao limite legal estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF)? 

Para responder este questionamento, esta pesquisa teve por objetivo identificar o 

gerenciamento de resultado nas despesas com pessoal dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro no período 2007-2017. 

A opção por estudar os municípios fluminenses foi devida às estatísticas da FIRJAN 

que classificou a situação fiscal do estado, ao final do exercício de 2016, como crítica no 

quesito Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) de despesa com pessoal, em que 55% dos 

municípios pesquisados obtiveram conceito C (% Gasto com pessoal > 50%) e outros 30% 

ficaram com conceito D (% Gasto com pessoal > 60%). A média nacional dos municípios que 

obtiveram conceitos C e D nesse quesito foi de 68% (FIRJAN, 2017).  

Outro fator que concorreu para a escolha desse estado foi o fato de que 81% de seus 

municípios, segundo a Secretaria de Previdência, possuírem Regimes Próprios de Previdência 

Social (RPPS) - o maior índice do País - o que sugere a necessidade de uma análise mais 

criteriosa do percentual do gasto com pessoal por meio das despesas com inativos e 

pensionistas. 

Para confirmar o desvio de direção da política de gastos com pessoal nos municípios 

do Rio de Janeiro, este trabalho testou a seguinte hipótese:  

H1: Os valores médios das rubricas orçamentárias de despesas com pessoal, nos 

municípios que se encontram abaixo do limite legal dessas despesas, são diferentes das 

médias dessas rubricas nos municípios que se encontram acima desse limite.  

A relevância de se discutir esse aspecto é que ele permitiu ir além da simples 

verificação desse limite nos relatórios fiscais. Alcançou-se a identificação do tipo de 

gerenciamento de resultado adotado pelos prefeitos para encaixar os gastos com pessoal no 

limite legal. E também identificou os tipos de gastos que estão sendo utilizados para 

manipular, artificialmente, o índice de gasto com pessoal nas gestões municipais. 

Este texto está organizado da seguinte forma: além desta introdução com a 

contextualização do tema da pesquisa e a apresentação do objeto de estudo; no item 2 

apresenta o referencial teórico, com os trabalhos anteriores sobre o tema; o item 3, a 

metodologia da pesquisa; no item 4, os resultados encontrados; no 5, a discussão dos 

resultados, à luz da literatura; e no 6, as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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A tentativa de contingenciar os gastos com pessoal no Brasil já constava da 

Constituição Federal de 1967, que delegou ao legislativo definir seu limite através de lei 

complementar, que não foi votada. 

Posteriormente, na Constituição Federal de 1988 retomou-se o assunto. 

Diferentemente de 1967, foi fixado um limite provisório de 65% das receitas correntes nos 

atos das disposições constitucionais transitórias, até que fosse editada uma lei complementar 

que regulamentasse a matéria (Souza & Platt Neto, 2012). 

Em 1995, foi editada a Lei complementar nº 82, Lei Camata, estabelecendo o limite de 

gastos com pessoal de 60% da Receita Corrente Líquida (RCL) para os estados, distrito 

federal e municípios.  Quatro anos depois, em 1999, foi editada a Lei Complementar 96, Lei 

Camata II, estabelecendo o limite de gasto com pessoal para União em 50% da RCL, e 

ratificando o limite estabelecido para os estados, distrito federal e municípios (Souza & Platt 

Neto, 2012). 

No ano de 2000 foi editada outra Lei Complementar de nº 101/00, a LRF, em que o 

limite de gasto com pessoal editado pela Lei Camata II foi incorporado, e o prazo de 

recondução ao limite legal foi estabelecido em dois quadrimestres, sendo que pelo menos 1/3 

do excesso deve ser eliminado no primeiro quadrimestre e o restante no quadrimestre 

seguinte, com previsão de duplicação desse prazo quando o PIB apurado nos três últimos 

quadrimestres for inferior a 1% (Brasil, 2000). 

O limite de gastos com pessoal para os municípios é de 60% - 54% é para o Poder 

Executivo e 6% para o Poder Legislativo. O cálculo desse percentual é obtido do quociente 

entre o total dos gastos com pessoal e a Receita Corrente Líquida. Ambos apurados pela soma 

dos valores do mês de referência acrescido dos onze meses anteriores (Brasil, 2000). 

Caso a prefeitura não traga o percentual de gasto com pessoal para o limite legal no 

período estabelecido na LRF, o município não poderá receber transferências voluntárias, obter 

garantia, 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 enquanto houver o excesso de gastos. (Brasil, 2000). 

As restrições se iniciam quando os órgãos atingem o limite prudencial - 95% do limite 

legal - que no caso das prefeituras representa 51,3% da RCL. Uma vez extrapolado esse limite 

lhes é vedado criar cargos, conceder vantagens, aumentos, reajustes, salvo a revisão geral 

anual assegurada pela Constituição (Brasil, 2000).   

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) benefícios sociais e 

despesas indenizatórias que visam ressarcir o servidor público em função do seu ofício - 

diárias, auxílio alimentação, educação, plano de saúde, transporte, dentre outras - não são 

consideradas no cálculo da despesa bruta com pessoal. As despesas que incidem para o 

percentual de gasto com pessoal e as deduções permitidas são as constantes no Anexo 1 do 

Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Quadro 1.   
 
(Demonstrativo da Despesa com Pessoal) TIPO DE GASTO / FÓRMULA 

DESPESA BRUTA COM PESSOAL Pessoal ativo + inativos e pensionistas + terceirização 

(+) Pessoal Ativo 

 

Vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, outras 

despesas variáveis com pessoal (horas extras), contratação por 

tempo determinado. 

(+) Inativos e Pensionistas Aposentadoria, pensões outros benefícios previdenciários do 

RPPS que sejam custeadas com recursos da Prefeitura e RPPS. 

(+) Terceirização de Mão de Obra Contratos de terceirização de mão de obra em substituição a 

servidor do quadro permanente. 

( - ) DEDUÇÕES  Sentenças judiciais + DEA + Inativos & Pensionistas + 

Indenizações & Restituições 

( - ) Sentenças Judiciais Precatórios, cumprimento de decisões judiciais; 

( - ) Despesas de exercícios anteriores Despesas com pessoal de períodos anteriores a 12 meses; 
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( - ) Inativos e Pensionistas Aposentadoria e pensões do RPPS que sejam custeadas com 

recursos do RPPS. 

(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas Demissão por PDV, perda da condição de empregado, férias,  

aviso prévio indenizado, e multa rescisória. 

(=) DESP. LÍQUIDA COM PESSOAL DESPESA BRUTA COM PESSOAL - DEDUÇÕES 

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Soma das receitas correntes líquidas arrecadadas no mês de 

referência acrescidas daquelas arrecadadas nos onze meses 

imediatamente anteriores, excluídas as duplicidades. 

 
Quadro 1. RGF: Demonstrativo das rubricas orçamentárias de despesas de gasto com pessoal 

Fonte: Literatura utilizada pela pesquisa. Elaborado pelos autores 

 

Após a promulgação da LRF aumentou o interesse de pesquisadores sobre o 

comportamento das finanças públicas no Brasil. As metas e limites dessa Lei atingem as três 

esferas de governos em todos os poderes, por isso são um campo fértil para pesquisas. 

Entender seu efeito sobre a execução orçamentária, o endividamento, o investimento, o gasto 

com pessoal, os resultados primário e nominal, é fundamental para cumpri-la e/ou identificar 

seu cumprimento. 

Segundo Fioravante, Pinheiro e Vieira, (2006) o limite de gasto com pessoal foi 

estabelecido em um patamar superior à média desses gastos observado nos municípios 

brasileiros à época da promulgação da LRF. Contudo, sua média não se alterou imediatamente 

após a promulgação da Lei.  Entre 1998 e 2000, era de 42,6%, da RCL e entre 2001 a 2004 

era de 42% da RCL. O que se alterou nesse período foi composição dessa média. O desvio 

padrão diminuiu de 0,22 para 0,07, indicando uma convergência desses gastos - os municípios 

que gastavam acima do limite permitido se adequaram ao limite da LRF, e os que gastavam 

abaixo passaram a gastar mais, colocando-os mais próximos ao limite máximo permitido 

(Fioravante, Pinheiro, & Vieira, 2006).  

Santolin, Jayme e Reis (2009) apontaram que em 1995 poucos municípios mineiros 

ultrapassavam os limites de gasto com pessoal; e a dispersão desse gasto era muito grande. 

Após a LRF aqueles que extrapolavam o limite se adequaram; e os que estavam abaixo 

ampliaram gastos, corroborando com Fioravante, Pinheiro e Vieira, 2006. 

Segundo Rogers e Barbosa (2007) o índice de gasto com pessoal, nos municípios 

mineiros, entre 1998 e 2005 cresceu, mas permaneceu dentro do limite permitido pela LRF 

para poder executivo municipal. O percentual de municípios mineiros que infringiram o limite 

legal nesse período foi de 16%. 

Os municípios que na época da edição da LRF ultrapassaram o limite imposto foram 

os do Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e Amazonas, com percentuais de gasto com pessoal 

entre 44% e 60% da RCL; e, alguns municípios acima de 60% (Fioravante, Pinheiro, & 

Vieira, 2006). 

De acordo com Araujo, Santos Filho e Gomes (2015) a LRF não foi eficiente para 

controlar o gasto com pessoal. Nos municípios alagoanos esse gasto cresceu de forma 

significativa. No ano de 2010 a despesa com pessoal ultrapassou os gastos com outras 

despesas correntes. Entre 2000 e 2010 cresceu mais do que a RCL, impactando negativamente 

os investimentos públicos (Araujo, Santos Filho, & Gomes, 2015). 

Os municípios paranaenses, em média, respeitaram os limites legais de despesa com 

pessoal impostos pela LRF nos dez primeiros anos de sua vigência. Nesse período não foram 

constatadas manipulações desses gastos, nem pagamento de gratificações extras sem previsão 

legal (Santos, 2015; Santos; Pessoa & Mendonça, 2017).    

A despesa com pessoal é muito rígida porque é aprovada por Lei. Com isso o gestor 

não tem discricionariedade para decidir sobre o destino dos gastos (Afonso, Castro, Hechsher, 

Cildini, & Santos, 2017). 
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Santos (2015) considera que apesar da regularidade do gasto com pessoal ele teve leve 

tendência ao crescimento. Enquanto que para Gadelha (2011) foi a crise financeira 

internacional de 2009 que dificultou o cumprimento do limite de gastos com pessoal 

estabelecido pela LRF ao ter contribuído para a queda da arrecadação municipal diretamente 

arrecadada, e das transferências recebidas dos estados e da União. 

Chieza, Araujo e Silva Junior (2008) revelaram que para diminuir o gasto com pessoal 

os municípios gaúchos substituíram a contratação de novos servidores por estagiários. E para 

burlar o limite desse gasto passaram a substituir servidores concursados por contratos de 

terceirização de mão de obra, sem registrar o valor despendido com esses contratados como 

outros gastos com pessoal.    

Nos municípios paulistas o gasto com pessoal aumentou na proporção do aumento da 

arrecadação.  Contudo o aumento do gasto não foi acompanhado de melhora na sua qualidade 

(Amaral, Marino, & Bonacim, 2008). 

As pesquisas recentes sobre gestão fiscal pública estão mais pautadas no 

gerenciamento de metas fiscais. Silva, Batista e Nascimento (2017) pesquisaram sobre o 

efeito das Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) sobre os resultados da gestão fiscal e 

constataram que a presença frequente dessas despesas pode significar que estão sendo 

utilizadas para melhorar o resultado primário e o percentual de gasto com pessoal. 

Afonso et al., (2017) estudando indicadores de endividamento das prefeituras 

brasileiras, identificaram que o índice de endividamento cresce em anos de eleição pares; e 

diminui nos ímpares, sem eleição; e que o percentual de gasto com pessoal teve um aumento 

generalizado a partir de 2009, por influência da crise internacional. 

De acordo com Almeida e Sakurai (2018), os prefeitos realizam despesas e postergam 

pagamentos inscrevendo-as como restos a pagar processados, para não impactar 

negativamente o resultado primário. Isso os permite elevar despesas do ano seguinte sem 

descumprir as regras fiscais, por meio de despesas extraorçamentárias.  Os autores 

constataram que essa prática é mais comum dentre os prefeitos que concorrem à reeleição. 

Diante a possibilidade de haver gerenciamento de resultados Gobetti e Orair (2017) 

recalcularam o resultado primário dos três níveis de governo utilizando as operações 

extraorçamentárias e as despesas não declaradas com programas sociais. Constataram que, em 

média, a despesa tem crescido mais do que o PIB, na esfera federal, em função dos programas 

sociais do governo central; e nos governos subnacionais, em especial nos municípios, devido 

ao gasto com pessoal. 

 

2.1 Gerenciamento do Gasto com Pessoal 

2.1.1 Atividades Reais 

O gerenciamento do gasto com pessoal por meio de extinção de cargos e funções é, de 

certa forma, incentivada pela LRF, para que o gestor consiga alcançar o limite legal de gasto 

com pessoal (Brasil, 2000).  

Há também outros mecanismos para se reforçar o cumprimento do limite imposto pela 

LRF quando o município atinge o limite prudencial: vedação de concessão de vantagens, 

aumentos e reajuste, salvo o reajuste geral anual assegurado pela Constituição Federal; 

vedação de contratação de horas extras, de contratações de pessoal a qualquer título, e criação 

de cargo e emprego (Brasil, 2000). 

Essas medidas têm impacto sobre: (i) Variação % Pessoal Ativo – gastos com horas 

extras, pessoal concursado, comissionado, contrato por prazo determinado, e encargos sociais; 

(ii) % Indenizações & Restituições – gastos com demissões ordinárias e os relativos aos 

Programas de Demissões Voluntárias (PDV) (Brasil, 2000). 
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O corte de despesa com pessoal pode ser alcançado também por redução dos contratos 

de terceirização – substituem servidores do quadro permanente de funcionários. Trata-se da 

rubrica de despesa denominada de Terceirização (Brasil, 2016). 

 

2.1.2 Gerenciamento de Resultados (Contabilidade Criativa) 

A eficiência da avaliação da gestão fiscal somente pelo índice de despesa líquida com 

pessoal do Poder Executivo perde força como melhor critério de avaliação de desempenho 

dos gestores públicos, diante a possibilidade de haver o earnings management nas contas 

públicas (Dalmonech, Teixeira, & Santanta, 2011). 

A prática desse padrão de contabilidade (criativa) envolve a utilização de alternativas 

legais - princípios, normas e regulamentos vigentes - na busca da imagem mais favorável à 

entidade, ainda que em detrimento da representação adequada (Cosenza & Grateron, 2003).   

Para Oliveira (2011) esse tipo de prática, quando motivada por lacunas da 

regulamentação não se configura crime e pode ser entendida como estratégia contábil de 

gerenciamento de resultado. No entanto, se a intenção do gestor for distorcer a real situação 

do ente público, constituir-se-á crime e prática eticamente condenável. 

As deduções permitidas pela LRF na apuração do gasto com pessoal são um campo 

fértil para a prática da contabilidade criativa (Oliveira, 2011). Os valores contabilizados em 

Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) somente podem ser deduzidos do percentual de 

gasto com pessoal, quando se tratarem de despesas com pessoal de período superior a doze 

meses, ou seja, que estejam fora do período de apuração estabelecido pela LRF.  Desse modo, 

quando a despesa com pessoal tiver seu fato gerador incorrido no ano anterior, sem que haja 

transcorrido o período de doze meses, esta despesa apesar de ser empenhada em DEA, não 

deve ser deduzida do percentual de gasto com pessoal.  

Outro valor cuja dedução é permitida pela Lei de Responsabilidade Fiscal são os 

gastos com Inativos e Pensionistas desde que custeados com recursos do regime próprio de 

previdência social, (Brasil, 2000).  No entanto, os gastos inativos que sejam custeados com 

recursos da prefeitura não devem ser deduzidos do limite de gasto com pessoal. 

A rubrica orçamentária Indenizações e Restituições, apesar de estar contemplada no 

rol das deduções do percentual do gasto com pessoal, está relacionada pela literatura à prática 

da contabilidade criativa (Oliveira, 2011). Nesta pesquisa, esteve associada ao gerenciamento 

por atividade real por estar relacionada às medidas de contingenciamento proposta nos artigos 

22 e 23 da LRF.  

Os gastos com Sentenças Judiciais também estão contemplados nas deduções legais do 

limite de gasto com pessoal, conforme inciso VI, § 1º, do art. 19 da LRF (Brasil, 2000).  

Desta forma, as variáveis que são passíveis do uso da contabilidade criativa, nesta pesquisa, 

são % DEA, % Inativos & Pensionistas (parcela dedutível) e % Sentenças Judiciais.    

 

2.1.3 Manipulação da informação contábil 

Os efeitos da transparência na gestão fiscal são difíceis de avaliar. No entanto, a 

contabilidade permite mensurar as metas de limites fiscais e de equilíbrio orçamentário; e o 

seu correspondente impacto no endividamento (Macedo & Corbari, 2009). Por outro lado, a 

imposição de regras numéricas pode encorajar práticas contábeis duvidosas que reduzem a 

transparência dos governos (Milesi-Ferreti, 2002). 

A falta de transparência incentiva a prática de artimanhas contábeis que são utilizadas 

pelos políticos para esconder a real situação fiscal e confundir os eleitores (Menezes & 

Toneto Jr, 2006).  Para Oliveira (2011) a LRF incentivou as três esferas de governo a 

adotarem meios de enxugar os gastos com pessoal, mediante artifícios contábeis, para escapar 

das penalidades legais e ao mesmo tempo desfrutar de uma boa imagem sugerida pelos 

índices de gestão fiscal. 
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Nesse sentido, a manipulação da informação contábil se tornou habitual entre os 

gestores públicos como meio para sustentar uma imagem de austeridade fiscal e boa gestão, 

muitas vezes não condizentes com a realidade.  Dentre as áreas passíveis dessa prática, estão 

às exclusões permitidas na apuração do gasto com pessoal, e a apuração da RCL (Oliveira, 

2011). 

No que se refere ao gasto com DEA, Silva, Batista e Nascimento (2017), ressaltam 

que este elemento de despesa deve ser utilizado em casos excepcionais. A frequência com que 

estão sendo lançados, e sugere artifício contábil para influenciar positivamente os resultados 

primários e a despesa com pessoal - índices de gestão fiscal estabelecidos pela LRF. 

Mesmo diante da clareza da legislação e do manual editado pela STN, os autores 

Afonso e Barroso (2006) apontaram que, na esfera estadual, governos acima do limite legal 

ou próximo a ele, estão reduzindo o gasto com pessoal de forma artificial, por meio de 

apropriação de deduções de despesas com Inativos e Pensionistas, ainda que não sejam 

custeadas por recurso vinculado de origem previdenciária. 

E, apesar da literatura não mencionar as despesas com Sentenças Judiciais como uma 

opção possível para manipulação do índice de gasto com pessoal, seu aumento nos municípios 

que se encontram acima do limite legal pode ser indício de que os gestores estão infringindo a 

legislação, recorrendo a artifícios contábeis para diminuir o percentual de gasto com pessoal 

de forma ilegal. Fazem isso quando recorrem à redução de salários de cargos em comissão por 

decretos do executivo, cujas diferenças salariais podem ser cobradas posteriormente na 

justiça. 

Os valores registrados na rubrica de despesa Terceirização têm sido subestimados de 

forma grosseira para burlar o limite de gasto com pessoal. Contratos de prestação de serviços 

dessa natureza têm sido registrados como Outras Despesas Correntes, que não impactam o 

percentual de gasto com pessoal (Santos et al., 2017).  Não obstante, a orientação contida no 

Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF-STN) determina que tais contratos devem ser 

apropriados nessa rubrica e que sejam considerados na apuração do gasto com pessoal.    

Apesar da rubrica Terceirização ser considerada pela literatura como instrumento para 

manipular o percentual de gasto com pessoal, por meio de seu deslocamento para Outras 

Despesas Correntes, cuja classificação não impacta o gasto com pessoal (Santos et al., 2017), 

nesta pesquisa, por se tratar de valores declarados como contratos de serviços de terceiros em 

substituição a mão de obra do quadro permanente (outros gastos com pessoal), conforme 

orientação do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF), a redução desses valores foi 

considerada como gerenciamento de atividades reais. 

O MDF-STN esclarece que para que esses valores sejam excluídos é necessário terem 

sido inicialmente considerados no cômputo da despesa bruta. Somados a esses numerários, 

devem ser incluídas também as despesas com pessoal, segundo o regime de competência, sob 

a ótica patrimonial. Ou seja, àquelas que foram incorridas e não somente as que foram 

empenhadas (STN, 2017, p.514). 

 

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa quantitativa e exploratória analisou o percentual médio das rubricas 

orçamentárias de despesas com pessoal, para identificar evidências de manipulação da 

informação contábil pelos gestores, além daquelas previstas pelos art. 22 e 23 da LRF -  

contingenciamento do gasto com pessoal; e das deduções propiciadas por suas lacunas que 

também permitem a manipulação da informação contábil para se adequarem ao limite legal de 

gasto com pessoal. 

Foram utilizados dados quadrimestrais, do Demonstrativo de Despesa com Pessoal do 

RGF dos municípios, obtidos no sítio do Tribunal de Contas do estado do Rio de Janeiro, para 

o período 2007-2017. 
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Para estimar os resultados, os dados foram organizados em painel desequilibrado pelo 

fato de que ao longo da série selecionada, alguns municípios com menos de cinquenta mil 

habitantes terem sido excluídos da amostra devido a terem divulgado seus resultados 

semestralmente, conforme opção prevista no inciso II, do art. 63 da LRF. Assim, municípios 

que só publicaram dados semestrais e/ou optaram por essa periodicidade de publicação em 

algum momento do período estudado, foram excluídos da amostra. Os valores foram 

deflacionados pelo IPCA. 

 

3.1 Amostra 

A amostra estudada conteve 80 municípios que foram aqueles que publicaram seus 

relatórios quadrimestralmente. Este número corresponde a 87,9% dos municípios do estado 

do Rio de Janeiro – Tabela 1. 
 

Tabela 1 –  Características da Amostra 

AMOSTRA QUANTIDADE 

Número de municípios do Estado do Rio de Janeiro (fiscalizados pelo TCE/RJ) 91 

Número de municípios que publicaram informações quadrimestralmente 80 

Número de municípios que optaram pela semestralidade (durante todo período) 11 

Número de municípios que possuem RPPS no Estado do Rio de Janeiro 74 

Número de observações (dados quadrimestrais) 1982  

Obs.: O município do Rio de Janeiro não foi contemplado nesta pesquisa por possuir Tribunal próprio. 

Fonte: Dados da pesquisa.  Elaborado pelos autores 

 

3.2 Variáveis 

As rubricas orçamentárias de despesas analisadas foram as do anexo 01 do RGF–

Demonstrativo da Despesa com Pessoal.  Todas foram apresentadas em percentual da Receita 

Corrente Líquida (RCL). O sinal esperado para cada uma, e o tipo de gerenciamento que foi 

testado está no Quadro 2. 

Os gastos com inativos e pensionistas que concorrem para a totalização das despesas 

brutas não foram testados nesta pesquisa porque não são passíveis de gerenciamento, haja 

vista se tratarem de valores pagos a servidores aposentados e pensionistas cujos montantes 

não podem ser deduzidos do percentual de despesa com pessoal. 

 
RUBRICA 

ORÇAMENTÁRIA 

TIPO 

VARIÁVEL 
MENSURAÇÃO 

SINAL 

ESPERADO                         

TIPO DE 

GERENCIAMENTO 

DESP BRUTA 

PESSOAL= 
Referência  DESPESA BRUTA     

(+) Pessoal Ativo 
Independente 

Variação%Pessoal Ativo = 

(PessoalAtivo(t-1)/RCL (t+1) 
( - ) Atividades reais 

(+) Inativos e Pensionistas 
Independente 

Gastos com Ativos e 

Pensionistas 

não 

considerado 
não considerado 

( + ) Terceirização Independente 
%Terceirização = 

(Pessoal Terceirizado/RCL) 
( - )  Atividades reais 

( - ) DEDUÇÕES   Referência DEDUÇÕES     

( - ) Sentenças Judiciais Independente 
%Sentenças Judiciais = 

(Setenças Judiciais)/RCL 
( + ) Manipulação 

( - ) Desp. Exercícios 

Anteriores 
Independente % DEA = DEA/RCL ( + ) Manipulação 

(-) Inativos e Pensionistas Independente 
%Inativos&Pensionistas= 

(Inativos&Pensionistas)/RCL 
( + ) Manipulação 

( - ) Indenizações e 

Restituições  
Independente 

%Indenizações& Restituições= 

(Indenizações&Restrições)/RCL 
( + ) Atividades Reais 

DESP. LÍQ. PESSOAL = Dependente % Gasto com Pessoal     

Quadro 2. Descrição das variáveis estudadas 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pelos autores 

 

3.3 Teste estatístico 
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Para testar a hipótese desta pesquisa foi utilizado teste t de Student de diferença de 

média para comparar os dois grupos analisados – municípios com gastos com pessoal acima 

do limite legal, grupo de controle (54% RCL); e municípios com gastos abaixo desse limite, 

grupo de tratamento.  

Os testes de médias realizados compararam o grupo de controle com o de tratamento.  

Para aceitar a hipótese H1 é necessário que o p-value obtido na análise seja igual ou menor 

que 0,10. Se for maior que 0,10, H1 é rejeitada, indicando que as médias das variáveis 

analisadas são iguais. A hipótese H1 é aceita com 99% de confiança quando o p-value for 

igual ou menor que 0,01; com 95% de confiança quando o p-value for igual ou menor que 

0,05 e com 90% de confiança quando o p-value for igual ou menor que 0,10.   

Para identificar gerenciamento por meio de atividades reais foram selecionadas as 

variáveis: Variação % Pessoal Ativo, %Terceirização, e % Indenizações & Restituições. Os 

sinais esperados para as variáveis, Variação %Pessoal Ativo e %Terceirização (medem o 

gerenciamento por atividades reais) é o negativo, pois os municípios que se encontram acima 

do limite legal necessitam cortar gastos.  Logo, a variação percentual verificada nestas 

rubricas deverá apresentar sinal negativo, indicando que os municípios que estão acima do 

limite legal tendem a reduzir mais esses gastos do que aqueles que não extrapolaram esse 

limite. 

Em relação a %Indenizações & Restituições, a expectativa quanto ao seu sinal é que 

seja positivo. O que sugere que os municípios que estão acima do limite legal tendem a 

demitir mais funcionários do que os que se encontram abaixo desse limite.  Essa variável foi 

considerada como preditora de atividades reais por estar contemplada dentre as medidas 

propostas nos artigos 22 e 23 da LRF; mesmo que seja do grupo de despesa cuja dedução é 

permitida pela LRF. Para Oliveira (2011) essa permissão se constitui em um campo fértil para 

a prática da contabilidade criativa. 

Para identificar a existência de gerenciamento por meio de manipulação da informação 

contábil foram selecionadas as variáveis, %Sentenças Judiciais, %DEA, e % Inativos & 

Pensionistas (RPPS). Para Oliveira (2011) elas são meios passíveis do uso da contabilidade 

criativa porque são dedutíveis do percentual de gasto com pessoal, por previsão legal - LRF, 

incisos IV e VI § 1o. Esta brecha da legislação viabiliza a manipulação do percentual de gasto 

com pessoal, através das Despesas de Exercícios Anteriores (Silva, Batista, & Nascimento, 

2017) e gastos com Inativos e Pensionistas (RPPS) (Afonso & Barroso, 2006). 

Nesta pesquisa, o valor alocado pelos municípios que se encontram acima do limite 

legal nessas rubricas de despesa, dentro das condições normais, devem ser em média, os 

mesmos daqueles que se encontram abaixo do limite legal. Isso se explica porque o valor 

nelas apropriados independe do percentual de gasto com pessoal, considerando que sua 

dedução é permitida para ambos os grupos. 

A eventual divergência entre os valores encontrados para as variáveis apontadas como 

objeto da contabilidade criativa, foi interpretada como um preditor das manipulações da 

informação contábil - os excessos verificados nessas rubricas sinalizam manobras para alterar 

o percentual de gasto com pessoal. 

Assim, a expectativa é de que os municípios que estão acima do limite legal 

apresentem variação percentual positiva nessas rubricas. Ou seja, eles alocam valores maiores 

nelas do que os municípios que não extrapolaram o limite legal - comportamento que sugere o 

gerenciamento do percentual de gasto com pessoal de forma artificial e por manipulação da 

informação contábil. 

Para avaliar o comportamento da variável % Inativos e Pensionistas (RPPS) foram 

excluídos os municípios que não possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) nos 

cenários testados.   
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3. 4 Cenários analisados 

Para testar a hipótese da pesquisa foram traçados dois cenários distintos a fim de 

comparar o comportamento das variáveis envolvidas na apuração do percentual de gasto com 

pessoal nos municípios que se encontram acima do limite legal e nos que estão abaixo desse 

limite. 

Essa escolha teve por finalidade avaliar se os comportamentos dessas variáveis se 

mostram diferentes à medida que o percentual de gasto com pessoal tende a extrapolar o 

limite legal, quando por força de lei os gestores precisam adotar medidas para trazer o 

percentual de gastos com pessoal para o limite legal. 

 

4 RESULTADOS 

4.1 Cenário 1 

Neste cenário, os oitenta municípios fluminenses foram agrupados com base no limite 

legal. O grupo de controle foram os municípios que ficaram aquém de 54% da RCL, limite 

legal; e o grupo de tratamento, aqueles que excederam esse limite - Tabela 2. 

 
Tabela 2: Resultados dos Testes de Diferença de Média – 1º Cenário 

VARIÁVEIS 

Grupo de 

Controle            

< 54% (A) 

 

Grupo de 

Tratamento     

> 54% (B) 

 

Diferença de 

média              

(C ) = (B) - (A) 

 -  

p - value  

% inativos & pensionistas 4.058% 5,441% 1,383% 0,000*** 

% DEA 0,081% 0,123% 0,042% 0,156 

% Sentenças Judiciais 0,130% 0,227% 0,097% 0,072* 

% indenizações & Restituições 0,301% 0,614% 0,313% 0,000*** 

Variação % Pessoal Ativo 0,615% 0,734% 0,118% 0,578 

% Terceirização 0,975% 0,706% -0,269% 0,146 

Fonte:  Dados da Pesquisa - Elaborado pelos autores 

*** significância a 1%; ** significância a 5%; * significância a 10% 

 

4.2 Cenário 2 

No segundo cenário foram excluídos os 22 municípios que ao longo da série estudada 

não ultrapassaram o limite legal -  Barra Mansa, Bom Jardim, Cardoso Moreira, Casimiro de 

Abreu, Cordeiro, Itaperuna, Laje do Muriaé, Maricá, Miracema, Nilópolis, Niterói, 

Paracambi, Paraty, Petrópolis, Pinheiral, Rio Bonito, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santo 

Antônio de Pádua, Sapucaia, Valença e Vassouras. 

Assim, esse cenário contemplou uma amostra de 58 municípios que estiveram 

presentes nos dois grupos, em períodos distintos, ao longo da série temporal analisada. Desta 

forma, os municípios foram controlados por eles mesmos, sem a influência daqueles 

municípios que nunca extrapolaram o limite legal.  Os municípios que ao longo da série 

mudaram da opção quadrimestral para semestral, constaram da amostra somente no período 

cujos dados foram publicados quadrimestralmente - Tabela 3.  

 



11 

 

 

Tabela 3: Resultados dos Testes de Diferença de Média -  2º Cenário 

VARIÁVEIS 

Grupo de 

Controle            

< 54% (A) 

 

Grupo de 

Tratamento                    

> 54%  (B) 

 

Diferença de 

média              

(C ) = (B) - (A) 

 -  

p - value 

% inativo & pensionista 3,302% 5,365% 2,063% 0,000*** 

% DEA 0,092% 0,123% 0,032% 0,351 

% Sentenças Judiciais 0,165% 0,227% 0,062% 0,336 

% indenizações & Restituições 0,398% 0,614% 0,216% 0,008*** 

Variação % Pessoal Ativo 0,615% 0,734% 0,118% 0,578 

% Terceirização 0,824% 0,706% -0,118% 0,486 

Fonte: Dados da pesquisa.  Elaborado pelo autor 

*** significância a 1%;  ** significância a 5%; * significância a 10% 

 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Os resultados das diferenças de médias apuradas entre o grupo de controle (gasto com 

pessoal < 54% da RCL) e o grupo de tratamento (gasto com pessoal > 54%) nos dois cenários 

analisados estão na Tabela 4. 

 
Tabela 4: Resultado Consolidado por Cenários Analisados – Limite Legal 

 

VARIÁVEL 

Tipo de 

Gerenciamento 

Sinal 1º CENÁRIO 2º CENÁRIO RESULTADO 

    Esperado p value variação p value variação H1 

% Inativos & 

pensionistas 

Manipulação ( + ) 0,000*** 1,38% 0,000*** 2,06% Confirmada 

% DEA Manipulação ( + ) 0,156 0,04% 0,35 0,03% Rejeitada 

% Sentenças 

Judiciais 

Manipulação ( + ) 0,072* 0,10% 0,335 0,06% Confirmada 

% Indenizações 

& Restituições 

Atividades reais ( + ) 0,000*** 0,31% 0,008*** 0,22% Confirmada 

Variação % 

Pessoal Ativo 

Atividades reais ( - ) 0,507 0,13% 0,578 0,12% Rejeitada 

% Terceirização Atividades reais ( - ) 0,145 -0,27% 0,486 -0,12% Rejeitada 

Fonte: Dados da Pesquisa. Elaborado pelos autores 

*** significância a 1%; ** significância a 5%; * significância a 10% 

 

Os testes realizados indicaram que o percentual médio apropriado na rubrica de 

despesa Inativos e Pensionistas foi maior nos municípios que se encontravam acima do limite 

legal (+ 1,4%) do que nos que se encontravam abaixo desse limite – (Tabela 4).  A diferença 

de média aumentou quando foram excluídos da análise os municípios que nunca haviam 

extrapolado o limite legal. Neste segundo cenário – em que só foram contemplados os 

municípios que em algum momento da série extrapolaram o limite legal - a diferença 

percentual obtida entre o grupo de controle e tratamento atingiu o seu maior resultado (+ 

2,1%), com nível de confiança de 99%. 

 O resultado obtido para essa variável está alinhado com a percepção de Afonso e 

Barroso (2006) de que a despesa com inativos e pensionistas pode ser utilizada para reduzir o 

gasto com pessoal de forma indevida. Ou seja, pode estar sendo apropriada mesmo quando 

esses gastos não estão sendo custeados pelo Regime Próprio de Previdência Social. 

A análise da rubrica DEA não permitiu rejeitar a H1 - não houve diferenças de média 

estatisticamente significante entre os grupos analisados. O resultado não confirmou a hipótese 

de Silva, Batista e Nascimento (2017) de que, pela frequência e valores registrados nesse 

elemento de despesa ele pode estar sendo utilizado pelos gestores para diminuir o percentual 

de despesa com pessoal de forma artificial. 
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A terceira variável, % Sentenças Judiciais, testada para identificar a possível 

manipulação da informação contábil, mostrou relação positiva e estatisticamente significante 

a 10%, no primeiro cenário. Esse resultado sugere que os municípios que estavam acima do 

limite legal alocam mais valores na rubrica sentenças judiciais do que os que estavam abaixo 

desse limite. Desta forma, foi possível aceitar H1 com 90% de confiança. 

Apesar dessa rubrica não ser mencionada na literatura como uma das formas de 

manipular gasto com pessoal, o resultado permite admitir que os prefeitos dos municípios que 

se encontravam acima do limite legal podem ter se utilizado de artifícios ilegais, por exemplo, 

redução de salários de funcionários comissionados por decreto. No entanto, quando os testes 

excluíram os municípios que ao longo da série não ultrapassaram o limite legal (2º cenário), 

as diferenças de médias da variável % Sentenças Judiciais não se mostraram estatisticamente 

significantes. Esse resultado só permite aceitar H1 para o primeiro cenário. Por outro lado, 

pode ser um sinal de que essa prática seja usual em municípios que estejam enfrentando 

dificuldades para ajustar gasto com pessoal ao limite legal. 

Foram testadas também as variáveis % Indenizações & Restituições, Variação % 

Pessoal Ativo e % Terceirização para avaliar o gerenciamento por atividades reais. Os 

resultados evidenciaram, com significância de 1% que os municípios que se encontram acima 

do limite legal alocam maiores valores em Indenizações e Restituições do que aqueles que se 

encontram abaixo desse limite - com diferenças de médias de 0,313% e 0,215%, 

respectivamente. O sinal encontrado se coaduna com a hipótese da pesquisa e sugere que os 

municípios que extrapolam o limite legal gastam mais com demissões do que os que se 

encontram abaixo desse limite. 

Considerando os resultados obtidos nos testes de diferença de média para % 

Indenizações & Restituições não é possível rejeitar H1. Dessa forma é possível afirmar que 

houve gerenciamento do gasto com pessoal por meio de atividades reais nesse elemento de 

despesa.  

A análise da Variação % Pessoal Ativo revelou que não houve diferença entre os 

grupos analisados. Isto permite admitir que a hipótese de que os municípios que se encontram 

acima do limite legal diminuem mais o gasto com pessoal do que aqueles que se encontram 

abaixo desse limite, não se confirmou.  Assim sendo, também não foi possível aceitar H1 - os 

valores médios apropriados nos elementos de despesas que compõem a variável variação % 

pessoal ativo são iguais no grupo de controle e tratamento. 

Para o período da recessão (2015 a 2016) foi realizado, outro teste de diferença de 

média para testar a Variação % Pessoal Ativo.   O resultado evidenciou que apesar de não ter 

havido diferença estatística entre as médias dos dois grupos analisados, houve redução na 

despesa com pessoal ativo nos municípios que se encontravam abaixo do limite legal (- 

0,588%); e nos municípios que se encontravam acima do limite legal (- 0,697%). No entanto, 

devido a queda da receita corrente líquida provocada pela recessão, essa redução foi 

inexpressiva. 

Os testes para % Terceirização identificaram o gerenciamento e atividades reais - a 

redução do gasto com pessoal por meio de contratos de terceirização de mão de obra do 

quadro permanente, firmados conforme orientação da STN. Essa variável, no nível do limite 

legal, nos cenários analisados, não se mostrou estatisticamente significante para explicar o 

gerenciamento. Assim, não foi possível aceitar H1 de que os valores médios registrados no 

elemento de despesa Terceirização sejam diferentes nos grupos de controle e tratamento – 

Tabela 5. 
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Tabela 5: Resultado Consolidado por Tipo de Gerenciamento 

  Manipulação Atividades Reais 

VARIÁVEIS mínimo máximo mínimo máximo 

% Inativos & pensionista 1,38% 2,06%     

% Sentenças Judiciais  - 0,10%     

% DEA  - -     

% Terceirização      -  - 

% Indenizações & Restituições     0,22% 0,31% 

Variação%pessoal_ativo (todo o período)   - - 

Variação%pessoal_ativo (tempo de crise)     0,60% 0,70% 

TOTAL 1,38% 2,16% 0,82% 1,01% 

Fonte: Dados da pesquisa.  Elaborada pelos autores 

 

Os resultados evidenciaram que os municípios que se encontravam acima do limite 

legal reduziram, em média, pelas duas formas de gerenciamento analisadas, um percentual 

médio de no mínimo 2,2%, e no máximo 3,17%, no período de crise (2015-2017), quando a 

Variação % Pessoal Ativo foi negativa. A redução da despesa com pessoal promovida por 

atividades reais, nesse período, foi de no mínimo 0,82% e de no máximo 1,01%; e a redução 

por artifícios contábeis ao longo da série estudada ficou entre 1,38% e 2,16%. 

Nesse caso, a variação percentual dos gastos com pessoal obtida por meio de 

manipulação da informação contábil foi superior àquela obtida por meio de atividades reais. 

Principalmente no período em que os municípios não enfrentaram crise econômica, onde a 

redução dos gastos com pessoal por meio de atividades reais se restringiu a redução na 

variável % indenizações e restituições que ficou entre 0,22% (mínima) e 0,31% (máxima). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste artigo foi identificar o gerenciamento de resultado nas despesas com 

pessoal dos municípios do estado do Rio de Janeiro no período 2007-2017.  Para isso analisou 

as alterações percentuais dos gastos com: (i) Pessoal Ativo; Terceirizados, e Indenizações & 

Restituições, cuja redução indica atividades de contingenciamento de despesa com pessoal 

para alcançarem o limite legal de gasto com pessoal; e (ii) se os percentuais de gastos com 

Inativos & Pensionistas (RPPS), DEA, e Sentenças Judiciais, foram gerenciados para ajudar a 

alcançar o limite legal do gasto com pessoal. 

Cabe destacar que a metodologia utilizada nesta pesquisa apenas permite identificar 

evidências de gerenciamento de resultado nas rubricas de despesas dos orçamentos 

municipais. Os resultados encontrados não podem ser interpretados de forma individualizada. 

A identificação dos municípios que estão manipulando a informação contábil só pode ser feita 

por meio de análise individualizada, e com informações complementares. Com isso os 

resultados dessa pesquisa são somente sinalizadores de possíveis possibilidades para 

gerenciamento de resultados na esfera da administração municipal. 

A síntese das sinalizações percebidas é que os prefeitos fluminenses que excederam o 

limite legal têm padrão único de gestão do gasto com pessoal. Suas diferenças são de volume 

(de gastos) e não de comportamento (responsabilidade fiscal). Nesse sentido, se o objetivo foi 

identificar gerenciamento de resultados na gestão dos gastos com pessoal, foi possível admitir 

que esse gerenciamento vem sendo feito por meio apropriações indevidas nas dotações em 

que a lei, sob algumas restrições, permite a sua dedução. Usam de uma pseudo legalidade 

como suporte para seus gerenciamentos de resultados. 

Nesse bojo estão, terceirização, despesa de exercícios anteriores, despesas com 

inativos e pensionistas e sentenças judiciais, que lhes permitem transferir gastos entre as 

rubricas de maneira a reduzir seus gastos com pessoal. 

Os gastos com Indenizações & Restituições se distinguiram em volume, entre os 

municípios abaixo e os acima do limite legal. Esses últimos demitiram mais do que os 
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primeiros, porque necessitavam retornar ao limite legal. Já os gastos com Terceirização e 

DEA foram equivalentes em ambos os grupos estudados, apesar desses gastos serem passíveis 

de manipulação, todos municípios adotaram a mesma tática. Assim, o padrão de recorrência a 

esse instrumento de gastos independe da necessidade de cumprimento do limite legal. 

Os gastos com Inativos & Pensionistas foram maiores nos municípios que estavam 

acima do limite legal; como esse gasto pode ser dedutível torna-o muito conveniente para 

gerenciar resultados orçamentários e alcançar o limite legal dos gastos com pessoal. 

Contudo, há um fator atenuante nesse processo: os efeitos da crise financeira 

internacional entre 2008 e 2009, e da recessão de 2015-2016, sobre a atividade econômica 

brasileira. Juntas, precipitaram uma quase paralização da economia reduzindo-lhe suas 

receitas tributárias. Como o volume de gastos não se reduziu na mesma proporção, ela 

aumentou a proporcionalidade dos gastos com pessoal em relação às receitas. Daí para a 

extrapolação do limite legal de gasto com pessoal foi um passo. Esse impacto precisa ser 

considerado. Ele relativiza muito estes resultados. 

Esta pesquisa teve como limitação não abordar a manipulação da informação contábil 

através de apropriação indevida de contratos de terceirização para substituir funcionários do 

quadro permanente na rubrica Outras Despesas Correntes - apesar de a literatura indicar que 

esta prática, tem sido recorrente para burlar o percentual de despesa com pessoal. Outra forma 

de manipulação do percentual da despesa com pessoal que também não foi abordada foi a 

troca de despesas por passivos. Nessa possibilidade de manipulação da informação contábil o 

município descumpre deliberação da STN para que gastos sejam registrados pelo regime de 

competência deixando de empenhar e pagar os encargos das obrigações patronais, no período 

de sua ocorrência; com isso podem assumir dívidas fundadas (parcelamentos de longo prazo) 

que, por serem apropriadas como despesa de capital, não incidem no cálculo do percentual de 

gasto com pessoal. Ambas ficam sugeridas como pesquisa futura. 

Diante desses resultados foi possível considerar que, no período 2007-2017, os 

esforços dos prefeitos fluminenses para trazer os gastos com pessoal para o limite legal se 

restringiram a atitudes pautadas na manipulação da informação contábil de despesas com 

inativos e pensionistas e sentenças judiciais. A exceção se deu com despesas de indenizações 

e restituições, vinculadas ao gerenciamento por atividades reais, que se mostrou diferente e 

maior nos municípios que se encontravam acima do limite legal, embora com baixa 

expressividade percentual. 
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