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Parte 1 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

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



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

§ 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra 
que se referem à substituição de servidores e empregados 
públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de 
Pessoal". 
 
§ 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a 
realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente 
anteriores, adotando-se o regime de competência. 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

ADI 2238 XIV - Art. 18, § 1º: a norma visa a evitar que a 
terceirização de mão-de-obra venha a ser utilizada com o fim de 
ladear o limite de gasto com pessoal. Tem, ainda, o mérito de 
erguer um dique à contratação indiscriminada de prestadores de 
serviço, valorizando o servidor público e o concurso. 
 
Resumindo – Na visão do STF pode-se dizer que as despesas com 
pessoal englobam todas as modalidades de gastos do Poder 
Público relacionadas ao pagamento de prestação de serviços no 
sentido mais amplo que tal atividade pode ser compreendida. 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

-Limites de gastos com pessoal (art. 19 e 20 LRF e art. 169, CF) 
 
Art. 169. CF A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder 
os limites estabelecidos em lei complementar. 
 
Art. 19. LRF Para os fins do disposto no caput do art. 169 da 
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de 
apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os 
percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
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I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
 
***Receita corrente líquida: receita corrente própria dos entes, 
ficando excluídas, portanto, as que serão transferidas por conta 
da repartição da arrecadação tributária. 
 
***Para aferição o limite de gastos é necessário saber i) 
definição de despesa com pessoal, ii) período de apuração   



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

        § 1o Na verificação do atendimento dos limites definidos neste 
artigo, não serão computadas as despesas: 
    I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 
        II - relativas a incentivos à demissão voluntária; 
       III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6o do 
art. 57 da Constituição; 
       IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de 
período anterior ao da apuração a que se refere o § 2o do art. 18; 
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V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e 
Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na 
forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 
31 da Emenda Constitucional no 19; 
VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, 
custeadas por recursos provenientes: 
a) da arrecadação de contribuições dos segurados; 
b) da compensação financeira de que trata o § 9o do art. 201 da 
Constituição (contagem recíproca); 
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Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

c) das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo 
vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de 
bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro. 
 
§ 2o Observado o disposto no inciso IV do § 1o, as despesas com 
pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no 
limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20. 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

-Distribuição dos limites globais entre os poderes (limites 
específicos)  
 
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá 
exceder os seguintes percentuais: 
I - na esfera federal: 
a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o 
Legislativo, incluído o Tribunal de Contas da União; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) para o 
Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas 
com pessoal decorrentes do que dispõem os incisos XIII e XIV do 
art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, 
repartidos de forma proporcional à média das despesas relativas a 
cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente 
líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar;       
d) 0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da 
União; 
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II - na esfera estadual: 
a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Estado; 
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; 
c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; 
d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; 
III - na esfera municipal: 
a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas do Município, quando houver; 
b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

§ 1o Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites 
serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média 
das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente 
líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente 
anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. 
§ 2o Para efeito deste artigo entende-se como órgão: 
I - o Ministério Público; 
II - no Poder Legislativo: 
a) Federal, as respectivas Casas e o Tribunal de Contas da União; 
b) Estadual, a Assembléia Legislativa e os Tribunais de Contas; 
        



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

c) do Distrito Federal, a Câmara Legislativa e o Tribunal de 
Contas do Distrito Federal;  
d) Municipal, a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do 
Município, quando houver;  
III - no Poder Judiciário: 
a) Federal, os tribunais referidos no art. 92 da Constituição; 
b) Estadual, o Tribunal de Justiça e outros, quando houver. 
§ 3o Os limites para as despesas com pessoal do Poder 
Judiciário, a cargo da União por força do inciso XIII do art. 21 
da Constituição, serão estabelecidos mediante aplicação da 
regra do § 1o  
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§ 4o Nos Estados em que houver Tribunal de Contas dos 
Municípios, os percentuais definidos nas alíneas a e c do inciso II 
do caput serão, respectivamente, acrescidos e reduzidos em 0,4% 
(quatro décimos por cento). 
        § 5o Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a 
entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total 
com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos 
percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de 
diretrizes orçamentárias. 
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ADI 2238 XV - Art. 20: o art. 169 da Carta Magna não veda que se 
faça uma distribuição entre os Poderes dos limites de despesa com 
pessoal; ao contrário, para tornar eficaz o limite, há de se dividir 
internamente as responsabilidades.  
 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

-Controle de Gastos 
 
 
-Controle de gastos com as despesas de pessoal 
 
i)Condições para o gasto 
ii)Controle na prática 
iii)Condições para o gasto com pessoal (art. 169, § 1º, CF e art. 
21 LRF) 



Despesas com pessoal e as restrições da LRF 

i)Condições para o gasto 
 
Art. 169 § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração 
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de 
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da 
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e 
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:   
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela 
decorrentes;  


