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Resumo: O presente estudo tem como objetivo verificar se o poder Executivo do Estado da Paraíba 

cumpre as exigências determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para gastos com pessoal, onde a 

(LRF) passa a ser o código de conduta para os administradores públicos de todo o país. Com estas novas 

regras, os governantes, sejam eles da União, dos Estados, Distrito Federal, e dos Municípios terão que 

obedecer, sob pena de severas sanções, aos princípios do equilíbrio das contas públicas, de gestão 

orçamentária e financeira responsável, eficiente e eficaz, sobretudo, transparente. O objeto do estudo é 

caracterizado como pesquisa descritiva, onde abordagem do problema é quantitativa e descritiva, tendo 

quanto aos procedimentos técnicos à pesquisa bibliográfica. A atual análise responde o principal 

questionamento que é: O estado da Paraíba em seu poder executivo cumpre os limites impostos pela lei 

de responsabilidade fiscal referente a despesa de pessoal? O estudo teve dois períodos para análise, sendo 

eles os exercícios de 2010 e 2011, onde cada ano-exercício teve um gestor especifico, por se tratar de 

períodos pré-eleitoral e pós-eleitoral. Resultando no primeiro ano analisado, como uma resposta 

negativa, onde os valores de tais despesas ultrapassavam os limites dispostos pela LRF. Enquanto no ano 

sucessor, onde temos um novo gestor, trouxe uma resposta positiva com o reequilíbrio de tal gasto, 

chegando assim a cumprir de forma satisfatória os limites da LRF. 

 

Palavras-chave: LRF; Gestores Públicos; Despesas com pessoal; Relatório de gestão fiscal. 
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