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RESUMO 

 

Esta dissertação é composta por dois artigos, que estão dispostos em capítulos, nos quais 

foram utilizados metodologias e bancos de dados diferentes. No primeiro capítulo, intitulado 

“Mensuração da Capacidade e Esforço Fiscal dos Municípios do Nordeste Brasileiro: uma 

Análise de Fronteira Estocástica”, a partir de dados anuais, no período de 2001 a 2012, tem 

como objetivo mensurar a capacidade e esforço fiscal municipal, por meio da metodologia de 

Fronteira Estocástica, modelo de Battese e Coelli (1995). A partir dos resultados encontrados, 

tem-se que todas as variáveis selecionadas – população, estabelecimentos de serviços 

declarantes, número de trabalhadores com vínculo empregatício em empresas de serviços e o 

valor adicionado de serviços - tiveram impactos positivos sobre a arrecadação fiscal. Por sua 

vez, os investimentos públicos municipais e a inflação anual reduziram a ineficiência da 

arrecadação tributária. Este resultado, relativamente à inflação, configura o efeito parecido 

com o denominado Tanzi às Avessas, uma vez que ocorreu crescimento da inflação e da 

arrecadação tributária concomitantemente.Com relação ao esforço fiscal, o valor médio dos 

Municípios do Nordeste brasileiro, para o período de estudo, é de 0,83, indicando que estes, 

possivelmente, encontram-se próximos da Fronteira de arrecadação tributária. No segundo 

capítulo, intitulado “Endividamento Público: Uma Análise Empírica dos Municípios de 

Médio e Grande Porte do Brasil”, a partir de dados anuais, no período de 2006 a 2012, tem 

como objetivo mensurar o nível de endividamento dos Municípios com população a cima de 

100 mil habitantes, a partir do modelo de Painel. Seus resultados mostram que as variáveis 

grau de dependência das transferências, gastos com pessoal, dummy referente ao limite de 

endividamento e a escolaridade do prefeito, obtiveram impactos positivos com relação ao 

endividamento. A variável PIB per capta obteve resultado negativo sobre a mesma, sendo 

todos os resultados esperados, exceto para a escolaridade do prefeito, onde esperava-se que 

obtivesse um impacto negativo sobre o nível de endividamento, de acordo com os anos de 

estudos. 

 

Palavras-chave: Capacidade Fiscal. Esforço Fiscal. Eficiência. Endividamento Municipal. 

Transferências. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work includes two papers of mine, which are outlined in the manner of separate chapters 

and which are supported by distinct methodologies as well, on quantifying fiscal competence 

and tax effort due the municipalities from northeastern Brazil during 2001 to 2012 and on 

their public debts. They might reveal something about my motivations: following Battese and 

Coelli (1995) the first sketches the fundamentals concern fiscal competence attached to the 

intended municipalities and it makes use of economic modeling called Stochastic Frontier 

Analysis (SFA). Hence, working in plain vanilla SFA we show that all the variables we are 

considering, that is, population, reporting service, workers officially engaged in companies 

and valued over services stand in a positive relation to the tax revenues. Regrettably, the 

results also show that the municipality investments and inflation for each year have reduced 

the inefficiency concerning tax revenue which is due probably to the well-known Tanzi 

backwards effect. In addition, near to the tax revenue frontier the tax effort of the mean value 

of municipalities in northeastern Brazil is 0.83. By means of Panel data and with the aim of 

explaining the precise measure of public debt produced by municipalities whose population is 

up to 100 thousand we proceed the second article, which uses basically the same insights from 

the first one. Once we know that all the variables we are considering had a positive striking on 

the debt, all the other results were expected, including the negative impact on the GDP. 

However, what is actually surprising has to do with the formation of the mayor, we thought 

this would have promptly negative impact on the debt, but the results were otherwise. 

 

Keywords: Fiscal competence. Tax effort. Efficiency. Municipality debts. Exchanges. Fiscal 
Responsability Law. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A capacidade, eficiência tributária e o nível de endividamento público, de acordo com 

os limites estipulados pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, são três temas que se 

relacionam financeira e teoricamente e estão muito presentes nas pautas dos fazedores de 

políticas públicas. Esta relação reside no fato de um país ou órgão federativo ter capacidade e 

eficiência no ato de arrecadar tributos e, em contrapartida, utilizar esta arrecadação 

coerentemente com as obrigações financeiras que se comprometem. 

O Ente federativo - União, Estados e Municípios - dentre demais meios, tem como 

principal fonte de renda a arrecadação tributária. Alguns autores na literatura econômica, 

como Baskaran e Bisgsten (2013), defendem a ideia de que países que respeitam os direitos 

de propriedade e fornecem bens públicos, providos das rendas tributárias, tendem a ser ricos; 

já os países com Estados que restringem à liberdade econômica e política de seus cidadãos, 

tendem a ser pobres. 

É necessário realizar esta dupla análise da arrecadação fiscal e utilização eficiente deste 

recurso para a economia, do Ente federativo. Ou seja, não é compensativo uma unidade de 

governo obter níveis de eficiência elevados, no que tange a arrecadação fiscal, e ao mesmo 

tempo ultrapassar a sua renda com compromissos financeiros de longo prazo, que não são 

acompanhados de uma produção crescente. 

Diante disto, faz-se necessário mensurar tanto a capacidade e eficiência na arrecadação 

fiscal, como também analisar empiricamente os possíveis determinantes, sociais e contábeis, 

do agravamento do nível de endividamento público no Brasil. 

Com efeito, foi selecionado o nível de governo municipal para realizar e obter 

resultados precisos e relevantes oriundos da literatura econômica, uma vez que esta é a base 

da configuração econômica nacional. 

O capítulo 1 tem como objetivo mensurar a capacidade e o esforço fiscal dos 

Municípios do Nordeste brasileiro nos anos de 2001 a 2012. Para tanto, utiliza-se a Fronteira 

Estocástica ancorada no modelo de Battese e Coelli (1995). A capacidade fiscal é analisada a 

partir dos parâmetros estimados, no confronto entre a receita tributária municipal pelas 

variáveis: valor adicionado de serviços, empresas declarantes de serviços, número de 

trabalhadores com vínculo empregatício, em empresas de serviços, população, investimentos 

públicos e índice IPCA. Com relação ao esforço fiscal, este é mensurado pelo cálculo da 

eficiência técnica tributária. 
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Por fim, no capítulo 2, é analisado o nível de endividamento dos Municípios de médio e 

grande porte brasileiros, nos anos de 2006 a 2012; e para esta finalidade, utiliza-se o modelo 

com dados em Painel. Esta análise está no confronto estatístico entre o nível de 

endividamento (razão entre a dívida consolidada líquida, DCL, e a receita consolidada líquida, 

RCL) e as variáveis: PIB per capta, grau de dependência das transferências, gastos com 

pessoal, esforço fiscal e as dummies de limite de endividamento, partido político, limite de 

gastos com pessoal e escolaridade do prefeito. 

O fio condutor entre os dois capítulos reside na variável esforço fiscal, que está presente 

nos dois modelos econométricos, e esta variável foi mensurada duas vezes devido às bases de 

dados serem diferentes. 
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CAPÍTULO 1 – MENSURAÇÃO DA CAPACIDADE E ESFORÇO FISCAL DOS 

MUNICÍPIOS DO NORDESTE BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DE FRONTEIRA 

ESTOCÁSTICA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A análise do tamanho do setor público para uma dada economia é tema constante nas 

pautas dos fazedores de políticas públicas em diversos países. Diante da necessidade de saber 

se o Ente federativo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) está atuando de forma 

eficiente, relativamente à arrecadação tributária, que muitos estudos têm sido realizados com 

o objetivo de mensurar o esforço e capacidade fiscal da nação; dentre eles estão Cossío 

(1998), Piancastelli et al. (2004), Vasconcelos et al (2006), Gupta (2007), Miranda et al. 

(2011), Baskaran e Bigsten (2013), entre outros. 

O arcabouço do sistema tributário brasileiro está fundamentado na Constituição de 

1988. Particularmente aos Municípios, a tributação é constituída dos seguintes impostos: 

imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, sobre a transmissão inter vivos 

de bens imóveis – ITBI, sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto 

óleo diesel, e serviços de qualquer natureza – ISS. Todos definidos pela lei Complementar 

presente no artigo 156 da Constituição. 

Tal composição possui um forte conteúdo histórico, como na Era Vargas (1930 – 1945), 

com as formulações das Constituições de 1934 e 37, tendo destaque para a definição das 

competências tributárias de cada Ente federativo e a necessidade de autorização legal para 

poder tributar. Em 1965, houve a Reforma tributária que acarretou no aumento significativo 

da carga tributária nacional. Em 1968, foi criada a Secretaria da Receita Federal, com o 

objetivo de administrar a carga tributária da União e, somente em 1988, que foi aprovada a 

última Carta Magna, denominada de Constituição Cidadã, por prezar pela democracia e 

proteção dos cidadãos.  Em razão disto, foi restabelecido, com algumas modificações, o 

federalismo fiscal, para se ter uma melhor distribuição das competências tributárias e partilha 

da arrecadação tributária. (VASCONCELOS, 2002). 

A partir da Constituição de 1988, houve um maior controle, organização e clareza dos 

entes federativos com relação à tributação. A partir de então, foram várias e significativas as 

modificações no sistema tributário brasileiro: melhor estabelecimento das transferências 

intergovernamentais, concessão aos Estados e Municípios de estabelecerem alguns dos seus 
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impostos, a inserção do imposto de renda melhor definido (o intuito era taxar o proporcional 

aos salários), e a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 2000. 

Um modelo de tributação economicamente eficiente deve não somente atender às 

necessidades orçamentárias dos entes federativos, como também reduzir as disparidades 

regionais existentes no país. A própria definição de tributo é proveniente do verbo latim 

tribueri, que está condicionado a distribuir e repartir. (VASCONCELOS, 2002). 

De acordo com dados obtidos pelo FINBRA e IBGE, no que tange o comportamento 

fiscal dos Municípios do Nordeste brasileiro, de uma forma geral e resguardadas as devidas 

proporções, obteve-se um comportamento similar ao verificado para as demais regiões do 

Brasil, isto é, um crescimento, a partir de 2001, da carga tributária, com reduções bruscas 

somente depois de 2008, acentuadas por sua vez nos anos de 2011 e 2012. 

A partir dos dados e de estudos que versam sobre o assunto, entre eles Silva et al. 

(2011) e Ramos et al. (2013), esta redução da carga tributária está intimamente relacionada ao 

decréscimo de arrecadação tributária (houve uma redução de 1,5% entre 2010 e 2012) 

juntamente com o elevado crescimento do PIB municipal (crescimento de 87,94%). Fato este 

que culminou em crescimento de transferências de renda para a região e possível aumento da 

ação de guerras fiscais nos Municípios nordestinos, ou seja, a concessão de descontos e/ou 

isenções fiscais para empresas entrantes no mercado local, a fim de promover ganhos 

competitivos e atrair capital à região de uma maneira acelerada. 

Diante do exposto, pergunta-se: os Municípios são eficientes na arrecadação dos 

tributos a eles encarregados? Para responder a esta pergunta, propõe-se neste capítulo 

mensurar a capacidade e o esforço fiscal dos Municípios do Nordeste brasileiro. Entende-se 

que o capítulo viria acrescentar à tese defendida por uma parcela de outros trabalhos 

produzidos pela literatura econômica de mensurar a capacidade e eficiência fiscal dos 

Municípios de pequeno, médio e grande porte, principalmente após a inserção da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Com efeito, busca-se um melhor conhecimento quando se trata de 

uma esfera política subnacional, principalmente para regiões do interior do Brasil. 

Deste modo, será utilizada uma base de dados em painel, tendo como unidade 

transversal os Municípios nordestinos, referentes aos anos de 2001 a 2012. No entendimento 

de Cossío (1998), a capacidade fiscal (particularmente à arrecadação) poderia ser alcançada se 

as bases tributárias fossem exploradas eficientemente, daí, será ela mensurada por meio do 

método de Fronteira Estocástica, baseado no modelo desenvolvido por Battese e Coelli 

(1995). Será analisado o total de receita tributária municipal arrecadada em relação à 

população, número de empresas de serviços declarantes, número de trabalhadores em 
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empresas de serviços e o valor adicionado de serviços. O esforço fiscal, que tem como 

definição a razão entre a arrecadação efetiva ou observada sobre a arrecadação potencial dos 

Municípios, também será calculado a partir da análise de eficiência técnica tributária. 

Além desta introdução, este capítulo está subdividido da seguinte forma: na próxima 

seção, tem-se a revisão da literatura, onde será debatido sobre o poder do Estado 

relativamente à capacidade e esforço de tributação e como tem se comportado a evolução da 

carga tributária brasileira e nordestina; a terceira seção está consagrada aos dados, análise de 

eficiência técnica – como é mensurada e suas especificidades para o cálculo do esforço fiscal 

para os Municípios – e a metodologia de Fronteira Estocástica. Em seguida, os resultados e 

discussões e as considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 Neste item serão abordados a relação existente entre o poder político-econômico dos 

fazedores de política pública, sua consequente qualidade dos bens e serviços públicos 

prestados, e por ultimo a capacidade, carga e esforço fiscal brasileiro e nordestino. Esses 

temas estão descritos sob o ponto de vista de autores contemporâneos da literatura nacional e 

internacional. 

 

2.1 Debate sobre o poder e qualidade de estado 
 

A política fiscal, expansionista ou restritiva, por meio da tributação e/ou dos gastos 

públicos, sempre foi muito importante e muitas vezes decisiva para explicar o cenário 

macroeconômico. A tributação e os gastos públicos são instrumentos muito utilizados pelo 

governo e, quando bem empregados, denotam certo poder econômico, via estabilidade 

financeira e estímulo à infraestrutura pública, como também político, transmitindo confiança e 

credibilidade aos residentes e investidores do país, no longo prazo. 

Dentre esses dois instrumentos de política fiscal, a tributação será enfatizada, uma vez 

que a capacidade do Ente em arrecadar recursos, por meio dos tributos, é importante para 

obter mais autonomia, credibilidade e responsabilidade ao governo, e o mesmo possa intervir 

na economia, atraindo melhorias na infraestrutura e desempenho econômico.  

Além da arrecadação tributária, há outras formas de um país obter renda, a saber: a 

venda de títulos públicos; senhoriagem (renda líquida resultante da emissão de moeda por 

parte do Banco Central, obtida pelo seu monopólio na emissão da mesma); monopólio do 

comércio de certos bens, como a comercialização dos combustíveis; superávits de 

propriedades do governo; ganhos na exportação de bens naturais, dentre outras maneiras. 

(MOORE, 2007). 

Porém, o item da arrecadação que será destacado neste estudo é a tributação, uma vez 

que há grande participação dos cidadãos na composição da renda de um governo, o que induz, 

no entendimento de Moore (2007, p.23), levantar algumas questões: quanto de dinheiro o 

governo deve recolher de imposto? Como a receita tributária deve ser distribuída dentre os 

contribuintes? E, como os potenciais custos da taxação podem ser minimizados? 

Essas questões são amplas e podem servir de base para diversas discussões econômicas, 

devido à complexidade de mensuração que elas ensejam. Muitos pesquisadores defendem a 

ideia de que a capacidade fiscal é exatamente o PIB do período, como Baskaran e Bigsten 

(2013, p.4). Isso porque, a capacidade fiscal representa o total máximo, ou valor potencial, 
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que poderia ter sido arrecadado, caso todas as formas tributáveis, ou base tributária, e 

características da região fossem conhecidas e respeitadas. É um fator que define a qualidade 

do governo e seu ritmo econômico. Um Ente federativo com elevadas receitas tributárias pode 

indicar que determinado país possa ser rico em termos de infraestrutura pública, alta 

participação no PIB nacional e responsabilidades perante à qualidade de vida de seus 

cidadãos. Portanto, uma capacidade tributária elevada, teoricamente, implica relativo sucesso 

econômico regional. 

Segundo Baskaran e Bigsten (2013, p.2), países que respeitam os direitos de 

propriedade e fornecem bens públicos, providos das rendas tributárias, tendem a ser ricos; já 

os países com Estados que restringem à liberdade econômica e política de seus cidadãos, 

tendem a ser pobres. Ao definir corretamente a taxação, não só os governantes constroem 

Estados mais capazes economicamente, como também são forçados a elevar a sua qualidade 

de condução de política e democratização.  

Desta forma, o ato de tributar eficientemente a economia de uma região representa uma 

tentativa de montar uma teoria positiva sobre a tributação. É dito que as características 

mensuráveis de cada Ente federativo podem estar associadas às preferências reveladas, que 

dentre outros meios, também estão relacionadas às próprias atitudes da população e dos 

sistemas judiciários, em relação ao rigor das obrigações fiscais. (PIANCASTELLI, 

MIRANDA, VASCONCELOS, 2004). 

Em conjunto com os motivos explicitados das tributações, a teoria econômica 

tradicional presume também que as instituições sejam eficientes não somente para tributar 

cidadãos, mas também para sustentar mercados. (BESLEY, PERSSON, 2009). 

A importância de debater o tema capacidade fiscal está em realizar a ligação existente 

entre capacidade fiscal e investimentos econômicos, ou seja, da importância no crescimento 

econômico, na qualidade de vida dos cidadãos e na qualidade econômica do governo, quando 

a renda da tributação é utilizada de forma clara e eficiente.   

Isso remete à tese defendida por Baskaran e Bigsten (2013, p.6) de uma maior 

democratização para a população e, dessa forma, a carga tributária pode ser justificada pelos 

governantes e acompanhada pelos cidadãos, e estes últimos têm a capacidade de avaliar a 

qualidade de gerência de governo com o capital público. Teoricamente, pode-se ter um 

aumento ou melhora da qualidade do governo no combate à corrupção, ou até mesmo em 

avaliar a capacidade de conhecimentos econômicos no uso dessa receita para a nação.  

Para o caso brasileiro, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata sobre o assunto. O fato de 

ao longo dos anos os tributos terem se mantido constantes ou crescentes e a economia, em 
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muitos momentos, ter apresentado desequilíbrios fiscais, foram os principais motivos pela 

introdução dessa Lei, principalmente para estabelecer limites aos gastos públicos. Por 

exemplo, os limites estabelecidos para gastos de pessoal ativo e inativo, de cada Ente 

federativo, são de 50% para União e 60% para Estados e Municípios sobre a receita corrente. 

Além disso, essa lei busca minimizar os custos provenientes do endividamento público e 

tornar os Estados com estrutura ágil e eficaz. (VARSANO et al., 1998) 

No nível Municipal, as reformas na constituição finalizaram com os tributos: IPTU 

(imposto sobre a propriedade territorial urbana), ISS (imposto sobre serviços) e ITBI-IV 

(imposto sobre a transmissão de bens imóveis) da constituição de 1988, sendo essas as 

principais fontes de renda pública Municipal.  

 

2.2 Capacidade, esforço e carga fiscal no Brasil 
 

Alguns estudos na literatura, dentre eles, Paes (2013) e Siqueira, Nogueira e Souza 

(2010), analisam que a carga tributária brasileira, ao longo da história, esteve em patamares 

elevados em relação à remuneração da sua população e, consequentemente, à qualidade dos 

bens e serviços públicos prestados. Durante o período de 1990 a 2009, o país apresentou a 

maior carga tributária dentre os países da América Latina e ao compará-la com o PIB, 

verificou-se que a tributação brasileira esteve bem acima do esperado pelo PIB do país.  

Cossío (1998, p. 10) ressalta como principais motivos da incapacidade de prover bens e 

serviços públicos de qualidade, aos problemas de déficits fiscais e a centralização tributária 

em apenas uma esfera, a federal, sendo essa a característica fundamental do federalismo 

fiscal. Os déficits fiscais são justificáveis pelos elevados gastos públicos, dessa forma, existe 

uma maior pressão sobre a tributação para obter um equilíbrio nas contas públicas. Ou seja, os 

tributos sendo usados principalmente como meio de equilíbrio fiscal do que propriamente 

para bens e serviços de qualidade e atração de investimentos para a região. 

Já a questão da centralização do poder de tributação no nível Federal, que também 

esteve muito presente ao longo da história do sistema tributário brasileiro, reside no maior 

envolvimento do Governo Federal em programas de natureza estaduais e municipais. Dessa 

forma, o mesmo não exerce completamente a função de prover bens quanto às necessidades 

dessas regiões, uma vez que as informações sobre suas necessidades de demanda estão mais 

presentes nos representantes das esferas subnacionais de governo. (COSSÍO, 1998). 

A partir do momento que ocorre a descentralização do poder de tributar, ou seja, o ato 

de tributar não mais ficar concentrado somente nos encargos da União, mas também ser 
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realizado pelos Estados e Municípios, ocorre maior poder de governo dessas esferas 

subnacionais. Isso acontece porque os Estados e Municípios têm maior conhecimento de suas 

necessidades, com relação à demanda de bens e serviços públicos e, dessa forma, maior 

domínio de suas contas e maiores capacidade e esforços fiscais. 

A princípio, a descentralização da receita tributária no âmbito federal para os níveis 

inferiores, ocorreu progressivamente. Antes da Constituição de 1988, a principal crítica ao 

sistema tributário brasileiro estava fundamentada na questão da repartição “vertical”1 dos 

recursos tributários, ou seja, a repartição entre os diferentes níveis de governo. Após a 

Constituição de 1988, as críticas à nova Constituição estavam fundamentadas na grande 

ampliação da participação das esferas estaduais e municipais nos recursos tributários, sem 

aumento paralelo dos encargos e responsabilidades dos gastos, ou seja, a crítica nesse 

momento era em relação à repartição “horizontal”. (REIS, BLANCO, 1996). 

Nos anos de 1990, houve muitas críticas relacionadas aos desequilíbrios fiscais nas 

camadas horizontais, pelo mau uso e controle das rendas tributárias. Diante deste contexto, a 

introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, foi importante para uma 

melhor gerência econômica e social brasileira. A capacidade tributária de uma região, de 

acordo com a literatura econômica e independente do nível de governo em que ela se 

encontre, é a sua capacidade de arrecadar receita tributária, a partir do fato de ser ativo em 

tributar e até mesmo de criar tributos por meio de lei. É o máximo que se pode extrair de 

receita tributária dessa região, a partir do momento que se tem conhecimento de todas as suas 

características. 

O esforço fiscal, sendo ele uma medida relativa a partir do cálculo da eficiência técnica, 

mostra onde que esta região se encontra, em relação às outras, e com relação à eficiência total 

de arrecadação – capacidade fiscal. No caso do cálculo do esforço fiscal, pela eficiência 

técnica, o mesmo pode variar entre 0 e 1, representando os extremos entre eficiente e 

ineficiente na arrecadação tributária. (COSSÍO, 1998). 

Já a carga tributária de uma economia é a razão entre a receita tributária e o PIB da 

região. É uma medida importante para saber qual a proporção que a tributação de uma 

determinada economia, explica a produção total de um país, ou seja, é uma forma de mensurar 

o tamanho do setor público na economia. No Gráfico A.1 (apêndice A) está o 

                                                           
1 Repartição vertical: repartição da receita tributária entre os diferentes níveis de governo, a partir da maior 
esfera de governo para a menor.  
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desenvolvimento médio da carga tributária para os Municípios das regiões brasileiras, 

relativamente ao período 2001 a 2012. 

Pode-se notar pelo gráfico, que os Municípios da região Centro-Oeste são responsáveis 

pela maior participação no PIB nacional ao longo dos anos, ou seja, são os que apresentam 

maior contribuição tributária ao país. O crescimento da carga tributária no geral é notório, 

porém, há uma quebra ou divisão de tendência no crescimento durante os anos de 2006 e 

2007, período esse em que houve uma mudança no comportamento fiscal brasileiro.  

Houve na história econômica do Brasil duas fases com relação à maneira de conduzir a 

política fiscal brasileira. Entre 2000 a 2004, denominado período de ajuste, a política adotada 

foi restritiva, a fim de obter credibilidade perante à população e para alcançar as metas de 

superávit primário. A partir de 2005, denominado período de amadurecimento, a política 

fiscal tomou atitudes anticíclicas2, para evitar desequilíbrios e/ou pressões inflacionárias. 

(MENDONÇA, PINTON, 2012). 

Na primeira metade da década de 2000, com a política restritiva adotada, houve uma 

redução dos gastos públicos, mantendo-se constante ou elevada a carga tributária. Nesse caso, 

a renda da tributação foi menos direcionada aos investimentos públicos e mais para atingir 

metas orçamentárias, superávit primário, denotando um exemplo de não eficiência da renda 

pública naquele momento. 

Na segunda metade da década de 2000 foram adotadas políticas anticíclicas devido à 

crise externa ocasionada pelo subprime3, em 2008, principalmente. Neste momento, houve 

política fiscal expansionista para manter aquecida a economia brasileira pela via de consumo 

das famílias. O crescimento da renda agregada interna foi ocasionado pelo estímulo à 

demanda agregada e não sobre os investimentos. (MENDONÇA, PINTON, 2012). 

É nesta mudança de comportamento com relação à política fiscal, que se fundamenta 

essa quebra na linha de tendência no crescimento da carga tributária. Mesmo assim, o nível de 

tributação médio, para os Municípios brasileiros, continuou elevado com relação ao ano de 

2001, ou seja, a sua ascensão é confirmada. 

A carga tributária, para o período de estudo de 2001 a 2012, foi calculada a partir da 

razão da receita tributária total dos Municípios pelo seu PIB municipal. Receita tributária essa 

que corresponde a soma dos impostos – IPTU (imposto sobre propriedade predial e territorial 
                                                           
2 Políticas anticíclicas: políticas que induzem as variáveis macroeconômicas a se comportarem de maneira 
avessa ao estimado ou esperado. 
3 Subprime: foi o nome dado a crise financeira desencadeada no ano de 2006 nos Estados Unidos, a partir da 
quebra de instituições financeiras de crédito. Essa quebra ocorreu basicamente devido a concessão de 
empréstimos hipotecários de alto risco que estavam lastreados a diversos bancos e que repercutiu na bolsa de 
valores de todo o mundo. 
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urbana), ISS (imposto sobre serviços de qualquer natureza) e ITBI (imposto sobre transmissão 

– inter vivos) e contribuição para melhoria (contribuição de servidores, custeio previdência e 

assistência social). Após calcular a carga tributária para cada Município, foi calculada a média 

para os Municípios de cada região do Brasil, por ano.  

 

2.3 Comportamento fiscal no Nordeste 
 

Com relação aos Municípios do nordeste brasileiro, o comportamento da carga 

tributária, de uma forma geral, teve uma trajetória parecida com o ocorrido nos outros 

Municípios das demais regiões do Brasil, ou seja, teve um acréscimo a partir de 2001 e houve 

quedas progressivas após 2008, o que pode ser verificado no Gráfico A.2 (apêndice A). O que 

chama atenção com relação este comportamento são os reduzidos valores da carga tributária 

municipal para os anos de 2011 e 2012.  

Esse comportamento pode estar diretamente relacionado a dois fatores. Primeiro, com 

relação à redução da receita tributária municipal, possivelmente é advinda da presença de 

guerras fiscais – descontos e isenções fiscais, concedidas pelos Municípios às empresas 

entrantes no mercado regional, a fim de atrair mais capital à região e consequentemente 

contribuir para o aquecimento e crescimento da região. Segundo, relativamente à ineficiência 

fiscal no momento do controle e arrecadação tributária, juntamente com o aumento do PIB 

municipal e expressivas transferências intergovernamentais. 

Esta relação pôde ser constatada pelos números extraídos do FINBRA, uma vez que, a 

receita tributária, entre 2010 e 2012, teve uma redução de 1,5% e o PIB municipal, teve um 

acréscimo de 87,94%. Como a carga tributária é a razão entre a receita tributária pelo PIB, e o 

PIB apresentou uma variação positiva muito expressiva, frente à redução da receita tributária, 

a razão reduziu, em valor, bruscamente. Mais especificamente, o denominador, nestes três 

anos, esteve muito superior ao numerador da razão. 

Interno à teoria econômica, quando há um crescimento econômico de curto prazo como 

esse, o sistema de arrecadação fiscal não obtém êxito em acompanhá-lo na mesma velocidade 

e proporção, devido a problemas de eficiência fiscal, como o controle da arrecadação, e 

também no que se refere ao tamanho da economia, que acarretam em grande presença de 

informalidades fiscais, principalmente nas pequenas empresas de serviços. 

Neste mesmo período, entre 2010 e 2012, houve um crescimento de transferências de 

renda de 23%, ou seja, também se obteve um crescimento representativo frente à arrecadação 

fiscal. De uma forma geral, o acréscimo de transferências de renda para o Nordeste, gera 
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impactos positivos para a economia local, e também estão relacionados às relações políticas 

existentes com os demais entes supranacionais (Estados e União); porém, a magnitude desses 

impactos está subordinada à forma pela qual os governos locais usarão tal renda, dependendo 

se serão destinados a custeios ou a estímulo para a produção local. 

Há dois fatores importantes na região nordestina brasileira, que são: a dependência das 

transferências de renda, para suprir as contas públicas municipais; e as guerras fiscais, ou seja, 

quando há um crescimento expressivo na economia nacional, muitas empresas têm o interesse 

de buscar vantagens competitivas pelo Brasil, e o Nordeste tem se destacado em oferecer 

descontos ou isenções fiscais, a fim de atrair mais capital para sua região, e obter, de maneira 

rápida, um crescimento econômico.  Estes dois fatores contribuem para a redução da 

eficiência tributária. 

Silva et al. (2011, p.410) demonstram a dependência existente entre as receitas 

municipais de importantes estados do Nordeste, como a Bahia, Ceará e Piauí, com as 

transferências de renda. Para os autores, apesar do esforço fiscal municipal da Bahia ser 

representativo, observa-se que a maioria das receitas são originárias de transferências, 

principalmente da União. Além disso, as condições federativas brasileiras impõem fortes ônus 

ao governo central, a partir dessas relações intergovernamentais relativamente frágeis. 

Ramos et al. (2013, p.543)  realizaram uma análise das finanças públicas dos 

Municípios nordestinos, durante o período de 2008 a 2011, em que se inicia a mudança de 

trajetória na arrecadação fiscal municipal, além disso, a partir de 2010, há uma redução 

significativa da carga tributária nordestina. Através do indicador da capacidade de 

arrecadação própria (receitas tributárias sobre receitas correntes), dentre outros fatores, 

mensurou-se a independência dos Municípios frente às transferências. Os autores mostraram 

que houve uma piora no índice de desempenho fiscal municipal e a região Nordeste obteve 

um baixo índice de capacidade de arrecadação, ou seja, alta dependência de transferências 

federais para a composição de sua renda. 

Diante disso, percebe-se que a região do Nordeste brasileiro teve um comportamento 

fiscal, de uma forma geral, parecida com as demais regiões, quando se compara sua trajetória 

entre 2001 a 2012, salvando suas devidas participações, uma vez que as regiões Sul e Sudeste 

apresentaram maiores contribuições ao PIB nacional. Ademais, o comportamento reduzido da 

carga tributária municipal do Nordeste, nos anos de 2011 e 2012, (juntamente com o 

crescimento mais que proporcional do PIB frente à variação negativa da arrecadação 

tributária) possivelmente está relacionado aos impactos positivos, na economia, das 
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transferências de renda intergovernamentais, pela possível ineficiência fiscal e provável 

presença de informalidades no controle fiscal da região. 
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3 METODOLOGIA 
 

 Neste item, serão descriminados a base de dados utilizada para a análise empírica da 

capacidade e esforço fiscal dos Municípios do Nordeste brasileiro, a estatística descritiva das 

variáveis e a metodologia utilizada de análise de eficiência, para a mensuração do esforço 

fiscal, e fronteira estocástica, para a mensuração da capacidade fiscal. 

 

3.1 Dados 
 

Os dados utilizados estão em um painel balanceado relativo ao período 2001 a 2012. O 

período de estudo foi escolhido com o intuito de obter informações sobre a arrecadação 

tributária brasileira após a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, e como a mesma foi 

promulgada no dia 04 de maio de 2000, foi escolhido o ano de 2001 como o primeiro ano 

completo após sua introdução.  

Os dados são municipais e foram coletados informações para 1.576 Municípios do 

Nordeste brasileiro. Para os Municípios onde não houve informação para alguma variável, ou 

se a informação era igual à zero, foi feita interpolação dos dados a partir da média móvel dos 

três anos seguintes. Foram excluídos os Municípios para os quais o cálculo da média móvel 

não foi possível de ser mensurado, por falta de informação. Os valores foram corrigidos pelo 

índice IPCA nacionais, para o ano base de 2012, e todas as variáveis foram transformadas em 

logaritmo. 

As variáveis explicativas selecionadas foram baseadas nos tributos que compõem a 

arrecadação tributária municipal: IPTU, ISS e ITBI, principalmente o ISS que incide sobre o 

Valor Adicionado de Serviços e sobre as Empresas declarantes de Serviços. A variável 

População e Número de trabalhadores, com vínculo empregatício em empresas de serviços, 

constituem importantes variáveis de controle para avaliação da participação na arrecadação 

tributária. Por sua vez, as variáveis Investimento Público e Índice de IPCA foram 

selecionadas para avaliara ineficiência do modelo. Com relação ao Investimento Público, este 

pode contribuir para a redução da ineficiência e melhora na arrecadação tributária. O índice 

IPCA, além de avaliar a ineficiência, busca também identificar se o mesmo obteve um 

comportamento semelhante ao Efeito Tanzi4 às avessas, ou seja, se houve uma relação 

                                                           
4Para este estudo, tem-se o interesse de descobrir qual tipo de efeito a inflação do período obteve sobre a 
arrecadação tributária. O pressuposto é identificar se houve um comportamento semelhante ao efeito Tanzi, com 
a presença de defasagens entre o momento da sua tributação e quando o mesmo é coletado, sob condições de 
inflação, obtém-se uma redução da arrecadação líquida fiscal (Tanzi, 1989), ou quando ocorre o efeito contrário, 
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positiva entre a variação da arrecadação tributária e inflação, presente nos Municípios 

nordestinos brasileiros. Foi utilizado o índice IPCA nacional e o mesmo foi repetido para 

todos os Municípios, para cada ano. Na Tabela 1.1 estão discriminadas as variáveis e na 

Tabela 1.2 a estatística descritiva. 

 

Tabela 1.1 - Variáveis do modelo de Fronteira Estocástica. 

 
 

De acordo com a estatística descritiva dos dados, que estão descriminados na Tabela 2, 

foram analisadas 18.912 informações, para 1.576 Municípios do Nordeste, e pode-se verificar 

que em média a arrecadação tributária, para esse período, é de R$3.954.958, o que representa 

somente 2% do Valor Adicionado de Serviços médio, e o Investimento Público médio, 

representa 95%desse valor, ou seja, o mesmo apresenta uma relação positiva com a 

arrecadação. O valor mínimo da arrecadação tributária, ocorreu em 2001, referente ao 

Município de São João do Carú, do Estado do Maranhão, e o valor máximo ocorreu em 2012, 

referente ao Município de Salvador, do Estado da Bahia. 

O coeficiente de variação apresenta valores baixos, indicando alta homogeneidade dos 

dados, ou seja, apresenta informações bastante semelhantes dentre os Municípios e a 

distribuição dos dados é assimétrica positiva, para a maioria das variáveis, o que indica que os 

valores médios superam os modais e as medianas, e induz a presença de um potencial volume 

de recursos a serem explorados, principalmente os vinculados a investimentos públicos, uma 

vez que esta variável, juntamente com a variável população, obtiveram os maiores 

coeficientes de assimetria. 

 

                                                                                                                                                                                     

obtendo o aumento da arrecadação fiscal, sob as mesmas condições de inflação onde se configura o efeito “Tanzi 
às Avessas”. 

Variáveis Proxy Fonte 

rt - Receita Tributária 

Somatório dos impostos (IPTU, ISS e 
ITBI) e taxas (Poder de Polícia, 

Prestação de serviços e Contribuição de 
Melhoria). 

FINBRA 

vas Valor Adicionado de Serviços. IBGE 
emps Empresas declarantes de serviços. M T E 

trabs 
Nº de trabalhadores, com vínculo 

empregatício, em empresas de serviços. 
M T E 

pop População  FINBRA 
inv Investimentos públicos FINBRA 
ipca Índice de preço ao consumidor amplo IBGE 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 1.2 - Estatística Descritiva – Modelo de Fronteira Estocástica. 
 

  RT VAS Pop EmpS TrabS Inv IPCA 

Média 
    3.954.957,93        183.990.955,49      31.207,78  

    
97,21      2.727,29      3.756.175,99  

    
2.633,20  

Mediana        407.729,86          37.687.684,19      14.165,67  
    

8              487      1.313.355,31  
    

2.628,03  

Moda        143.403,70        202.840.380,70             6.471  
    

3                  1         364.061,60  
    

1.748,01  
Desvio 
Padrão   38.137.542,89     1.172.544.920,87    117.606,40  

    
822,20    22.016,24    16.080.994,01  

    
522,10  

Mínimo               184,24            2.949.928,30             1.050  
    

1                  1                838,84  
    

1.748,01  

Máximo   1.423.013.070        30.731.449.996      2.998.056  
    

23.345       570.539    1.094.293.498  
    

3.500,66  
Coeficiente 
de Variação 0,10 0,16 0,27 0,12 0,12 0,23 5,04 
Assimetria 0,10 -0,02 0,21 0,11 0,12 0,21 1,70 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da base de dados. 
* Valores em reais. 

 

3.2 Análise de eficiência 
 

A análise de eficiência está presente principalmente para saber se uma firma, dada sua 

função de produção, utiliza eficientemente os seus insumos. As propriedades da função de 

produção , são:  

i) Não negatividade, o valor de é finito, não-negativo e um número real;  

ii) Essencialidade Fraca, torna-se impossível ter uma produção positiva sem a 

entrada de um insumo;  

iii) Não decrescente em x ou monotonicidade, ou seja, ao adicionar um insumo na 

produção, o produto final não poderá decrescer, então tem-se que 

se então ; iv) Côncava em x, uma combinação linear 

qualquer entre  irá produzir um produto que não será menor do que a 

mesma combinação linear entre suas funções, ou seja, 

formalmente  

A ideia de mensuração da eficiência de produção foi descrita e analisada por Farrel 

(1957), em que se calcula a eficiência a partir da distância que a firma está em relação à 

fronteira de produção da mesma, ou seja, em relação ao máximo que esta firma, dada uma 

produção, poderia estar presente. Esta forma de mensurar a eficiência técnica pela distância é 

abordada a partir de duas estruturas: input-orientado, que busca responder à pergunta quanto 

que a firma pode reduzir os inputs (insumos) proporcionalmente sem alterar a quantidade 

produzida de output (produto)? E output-orientado, que busca responder um determinado 
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conjunto de inputs, quanto poderia ser aumentado proporcionalmente o output da firma? 

(COSTA, 2010). 

Esta abordagem tradicional mensura a eficiência produtiva de forma determinística, ou 

seja, não há a necessidade de estabelecer uma forma funcional e entende-se que todas as 

firmas que não estão presentes na fronteira de produção, ou seja, seus desvios em relação ao 

ponto ótimo estão vinculados à ineficiência técnica. Esta abordagem não leva em 

consideração a presença de distúrbios que poderiam influenciar a sua função de produção e 

acarretar na ineficiência com relação aos insumos. (BARROS, COSTA, SAMPAIO, 2004).  

A forma de mensurar a eficiência produtiva de modo determinístico pode ser 

discriminada segundo o modelo:  Em que é a 

produção da i-ésima firma; é o vetor linha com dimensão K+1, cujo primeiro elemento é o 1 

e os demais são as quantidades dos K insumos utilizados pela i-ésima firma;  é um vetor 

coluna com parâmetros desconhecidos;  é uma variável aleatória, não negativa, associada 

com a ineficiência técnica da i-ésima firma. E o cálculo da eficiência 

técnica: . 

 

3.3 Fronteira estocástica 
 

Para mensurar a capacidade e o esforço fiscal para os Municípios brasileiros, no período 

de 2001 a 2012, será utilizada a metodologia de Fronteira Estocástica, tal qual formulada por 

Battese e Coelli (1995). 

Este método nos permite mensurar se existe algum regressor que não está considerado 

no termo de erro aleatório, e que justificaria a ineficiência do modelo, concluindo-se pela 

presença de dois tipos de erro: o aleatório e o não negativo, que representa a ineficiência 

técnica. 

A princípio, o método de fronteira estocástica foi desenvolvido por Aigner, Lovell e 

Schmidt (1977), e seguido de outros estudos, este método foi ampliado para atender a outras 

necessidades e análises. Para este modelo de ineficiência, segundo Battese e Coelli (1995), a 

função de produção de fronteira estocástica, para dados em painel, é considerada como: 

 

Sendo que: 

• representa a produção final para  observações ( =1,2,...,T) e  firmas 

( =1,2,...,N);  
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• é um vetor (1 x k) de valores conhecidos referentes as variáveis explicativas 

do modelo, como os insumos em uma função de produção tradicional; 

• é um vetor (k x 1) de valores desconhecidos dos parâmetros que serão 

estimados; 

• é o erro aleatório, com distribuição normal  e independente da 

distribuição de ; 

• é o erro não – negativo referente a ineficiência técnica da produção. É 

assumido com distribuição independente e truncado na distribuição normal (no 

valor zero) com média de  e variância igual a ; 

Dessa forma, a partir da equação determinada, tem-se a função de produção de fronteira 

estocástica em termos dos valores da produção original. O termo  está em função de , 

que é um vetor (1 x m) das variáveis explicativas relacionadas a ineficiência técnica da função 

de produção ao longo do tempo,  de que é um vetor (m x 1) de coeficientes desconhecidos, e 

da variável aleatória , que é definida com distribuição normal truncada, com média 0 e 

variância . Essa distribuição é truncada no ponto , ou seja, .Logo, o termo de 

ineficiência pode ser desmembrado da seguinte forma: .  

O método de máxima verossimilhança – ML (Maximum Likelihood) é proposto para 

estimar tanto os parâmetros da fronteira estocástica quanto também para o modelo de 

ineficiência técnica. A Função da máxima verossimilhança é expressa em termos do 

parâmetro de variância: e , onde  é o parâmetro da ineficiência. 

Empregou-se esta metodologia pela sua abrangência na análise em detrimento do 

método dos mínimos quadrados corrigidos, cujos resultados obtidos nem sempre representam 

resultados com características estatísticas ideais, em algumas amostras, quando não é possível 

calcular o desvio padrão da distribuição half normal -  e o da distribuição White noise - . E 

também esta metodologia permite a estimação de erros padrão e testes de hipóteses. 

As estimativas de ML são obtidas maximizando a função log-verossimilhança dada 

por: .Em que: 

e  é a função de distribuição da variável aleatória normal padronizada. 

Maximizando a função, obtém esses estimadores, ; ; ; , que são consistentes e 

assintoticamente eficientes. 
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Com relação aos testes de hipótese para o modelo , a hipótese 

nula é de que não existe ineficiência e a alternativa é a de que deve considerar a ineficiência 

no modelo, ou seja,  e , seguindo o modelo proposto de Battese e Corra 

(1977), em que  e o parâmetro  está presente no intervalo entre 0 e 1. 

Este mesmo parâmetro, , indica a variabilidade relativa de  e , e se  tende a zero, então 

os erros aleatórios predominam, caso contrário existem efeitos de ineficiência no modelo. 

O teste estatístico da razão de verossimilhança generalizado é comumente utilizado para 

definir a forma funcional do modelo, ou seja, se o mesmo é Cobb Douglas ou Translog, se há 

influência de progresso técnico no modelo e se existe ineficiência técnica. O teste é calculado 

da seguinte forma: .Sendo que  é o valor da função sob a 

hipótese nula e  é o valor da função sob a hipótese alternativa. Se o valor obtido no teste 

LR for maior que o valor crítico da tabela de Kodd e Palm (1986), dado um nível de 

significância estabelecido, então rejeita a hipótese nula, caso contrário, não se rejeita a 

hipótese nula. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A forma funcional encontrada, para mensurar a capacidade fiscal dos Municípios 

brasileiros foi a Cobb-Douglas com ineficiência. Esta forma funcional foi obtida após serem 

realizados testes estatísticos, a fim de escolher o melhor modelo para explicar o problema de 

pesquisa. A estimação do modelo de fronteira estocástica foi realizada a partir do software 

econométrico R. 

Modelo da Fronteira: 

 

 

  

 

Para a definição do modelo de explicação da arrecadação tributária, foi analisado o 

indicador de ineficiência, γ. Relativamente à função Translog, este obteve valor de 

aproximadamente 0,00. Assim, a variância total do erro decomposto nesta função, não pôde 

ser explicada pela ineficiência técnica. 

Para a função Cobb-Douglas, o indicador de ineficiência foi de 0,31, ou seja, 31% da 

variância total do erro decomposto é explicada pela variância da ineficiência técnica. 

Ademais, o coeficiente gama foi estatisticamente significante ao nível de 1%. Devido a esta 

análise, a função de produção Cobb-Douglas com ineficiência, foi selecionada para explicar o 

modelo. 

O teste com relação à presença de progresso técnico no modelo não foi considerado na 

análise, primeiro por não se tratar de uma função de produção especificamente e sim de 

arrecadação e segundo por se tratar de um período de análise curto para avaliar o impacto do 

tempo sobre a arrecadação tributária municipal. 

Por último foi calculada a eficiência técnica da função de produção, sendo a proxy do 

cálculo do esforço fiscal dos Municípios do Nordeste brasileiro, a partir da equação: 

. Esses valores, para cada Município, variam entre 0 e 

1, sendo o valor 1 para o Município que é totalmente eficiente, e por isso está presente na 

fronteira de produção, e o valor zero para o Município que é ineficiente. Os resultados da 

fronteira estocástica e do cálculo da eficiência técnica tributária estão detalhados nas tabelas 

1.3 e 1.4 a seguir. 
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Tabela 1.3 - Estimadores de Máxima Verossimilhança da Capacidade Fiscal  
 
Número de Observações: 18.912 Número de Municípios: 1.576 

logrt Estimativa Erro Padrão P-Valor 
Constante 1,469 0,107 0,000 

logvas 0,094 0,015 0,000 
logpop 0,715 0,01 0,000 

logemps 0,248 0,009 0,000 
logtrabs 0,023 0,007 0,000 
loginv -0,146 0,01 0,000 
logipca -3,213 0,202 0,000 
gamma 0,315 0,027 0,000 
usigma 0,184 0,01 0,000 
vsigma 0,272 0,002 0,000 
lambda 0,678 0,042 0,000 

Fonte: Valores estimados pelo autor, a partir da base de dados. 
 

A partir da Tabela 1.3, nota-se que todas as variáveis explicativas são estatisticamente 

significativas ao nível de 1%. A variável população (logpop) apresenta o maior impacto 

positivo sobre a arrecadação tributária, de 71,5%, valor esse esperado uma vez que os 

Municípios mais populosos apresentam uma base tributária maior e consequentemente 

tendem a produzir e contribuir mais para a economia da região, apresentando uma maior 

captação de recursos próprios, frente às transferências intergovernamentais, ou seja, a fonte de 

recursos fiscais torna-se maior. 

Seguido da variável população, estão as variáveis empresas de serviços declarantes 

(logemps), número de trabalhadores de serviços (logtrabs) e valor adicionado de serviços 

(logvas), respectivamente, com impactos positivos sobre a arrecadação tributária de 24,8% e 

2,3% e 9,4%. Essas variáveis têm participação representativa sobre a arrecadação tributária, 

uma vez que, a principal fonte de arrecadação municipal é via serviços. 

Esperava-se que a variável valor adicionado de serviços (logvas) obtivesse um valor 

maior sobre a arrecadação tributária, frente às demais variáveis. Porém, não foi o caso. Cossío 

(1998) fez uma análise de valor adicionado, no caso o de indústria, que também apresentou 

um valor adverso (no modelo de Cossío, o resultado para o valor em questão apresentou sinal 

negativo, mostrando a relação inversa dentre as duas variáveis).  

Uma possível explicação para tal fato é a de que neste período não houve uma política 

de incentivos fiscais e de investimentos diretos a esta área de serviços, tendo como 

consequência a maior participação das transferências de renda aos Municípios, para fazer 

frente aos seus gastos, e este fato induz em maior dependência de renda das esferas 

supranacionais e desestímulo à produção local. Para o ano de 2012, a receita corrente média 
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municipal, do Nordeste, foi de R$53.581.930 e o total de transferência corrente média, foi de 

R$43.745.896, ou seja, representa 82% do total de receita corrente. 

Como foi visto no Gráfico A.1, na segunda metade da década de 2000, houve uma 

política fiscal expansionista para manter aquecida a economia brasileira, e com notoriedade 

pode ser visto que a carga tributária média nacional teve uma redução do ano de 2006 ao ano 

de 2012, ou seja, houve uma redução de arrecadação fiscal no período de forma gradativa, 

apesar de permanecer em elevado patamar. 

As variáveis selecionadas para analisar a ineficiência do modelo foram investimento 

público (loginv) e o índice IPCA(logipca) apresentaram sinais negativos nos seus coeficientes 

estimados com relação a arrecadação tributária, ou seja, essas variáveis contribuem para a 

redução da ineficiência. Esse resultado era o esperado para a variável loginv, uma vez que 

maiores investimentos públicos (gastos com infraestrutura) realizados na região, acarretam em 

melhorias na condição de vida e na produção de bens e serviços, sendo este último, um 

importante componente da base tributária municipal. 

No que tange à variável índice IPCA, esperava-se que seu acréscimo de 50%, entre 

2001 a 2012, acarretasse numa redução da arrecadação tributária, o qual representa uma 

característica semelhante ao Efeito Tanzi. Com a desvalorização da moeda com a qual os 

tributos foram recolhidos, quanto maior fosse a inflação no período, menor seria a 

arrecadação real do governo, e isto ocorre devido à defasagem existente entre o momento em 

que o imposto foi tributado e, quando o mesmo fora coletado. (TANZI, 1989). Porém, neste 

modelo, registrou-se o contrário e, dessa forma, configurou-se o efeito semelhante ao efeito 

Tanzi às Avessas. Neste tipo de efeito, a inflação contribui para o aumento da arrecadação 

fiscal e, consequentemente, na melhora do orçamento público. Os impostos se encontravam 

indexados à inflação e dessa forma houve o imposto inflacionário junto com a melhora da 

arrecadação líquida fiscal. Para este período em análise, enquanto a inflação obteve um 

crescimento de 50%, a arrecadação média municipal brasileira cresceu 60%, segundo dados 

obtidos do IBGE e FINBRA. 

O valor de gama de 0,31 demonstra que a ineficiência do modelo explica 31% dos 

resultados obtidos no modelo e o valor de lambda, de 0,68, mostra que as variações da 

ineficiência do modelo explicam 68% das variações da arrecadação tributária total. Os valores 

residuais devem-se mais aos efeitos de ineficiência do que aos efeitos aleatórios do modelo. 

Com relação aos valores calculados do esforço fiscal, na Tabela1.4 encontra-se o valor 

médio, por Estado e Capital, dos Municípios do Nordeste brasileiro, para o período de 2001 a 
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2012. Vale ressaltar que foi calculado o esforço fiscal para todos os Municípios do Nordeste, 

a partir do cálculo da eficiência técnica. 

 

Tabela 1.4 - Esforço Fiscal. 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Variação 

Alagoas* 0,56 0,67 0,72 0,77 0,81 0,85 0,86 0,89 0,89 0,92 0,93 0,94 0,82 41% 
Maceió** 0,77 0,75 0,85 0,84 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,90 20% 

Bahia* 0,58 0,69 0,75 0,79 0,85 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94 0,84 38% 
Salvador** 0,87 0,81 0,84 0,84 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,91 10% 

Ceará* 0,57 0,68 0,75 0,79 0,84 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,83 40% 
Fortaleza** 0,84 0,74 0,81 0,84 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,90 13% 

Maranhão* 0,52 0,66 0,73 0,78 0,84 0,87 0,88 0,90 0,91 0,93 0,93 0,94 0,82 45% 
São Luís** 0,83 0,81 0,85 0,86 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,97 0,91 14% 

Paraíba* 0,55 0,68 0,73 0,78 0,82 0,85 0,86 0,89 0,89 0,91 0,93 0,94 0,82 42% 
João Pessoa** 0,80 0,74 0,81 0,87 0,92 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,90 17% 

Pernambuco* 0,58 0,68 0,74 0,78 0,83 0,86 0,87 0,90 0,91 0,93 0,94 0,95 0,83 39% 
Recife** 0,85 0,87 0,89 0,89 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97 0,93 13% 

Piauí* 0,56 0,69 0,75 0,80 0,84 0,86 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,83 40% 
Teresina** 0,75 0,78 0,79 0,88 0,92 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,90 22% 

Rio Grande 
do Norte* 

0,56 0,68 0,75 0,80 0,83 0,86 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,83 
40% 

Natal** 0,82 0,76 0,85 0,86 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,91 15% 
Sergipe* 0,58 0,70 0,75 0,81 0,84 0,87 0,88 0,90 0,92 0,93 0,93 0,94 0,84 39% 

Aracajú** 0,82 0,75 0,84 0,86 0,94 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,96 0,97 0,91 15% 

Total*** 0,56 0,68 0,74 0,79 0,83 0,86 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,83 40% 
Fonte: Valores estimados pelo autor,a partir da base de dados. 
*Valor médio dos Municípios de cada Estado. 
**Valor absoluto de cada Município. 
***Valor médio de todos os Municípios do NE, presentes na base de dados. 

  

Ainda em relação à Tabela 1.4, pode-se observar que o esforço fiscal, em média, 

apresentou durante os anos valores elevados e com crescimento gradativo. As diferenças de 

valor, entre os Estados e capitais, são pequenas, o que mostra que o comportamento é 

persistem em todo o Nordeste. Ao longo dos anos, o esforço fiscal municipal obteve uma 

melhora de 40% para os Estados e de 16% para as Capitais, e o esforço fiscal médio total foi 

de 0,83. 

A partir do que foi apresentado no Gráfico 1.1, apesar de na segunda metade da década 

de 2000 ter ocorrido uma política fiscal expansionista via redução de impostos para aquecer o 

consumo, houve crescimento gradativo das elevadas taxas de tributação, de 2000 a 2012; e 

com a instauração da Lei de Responsabilidade Fiscal, a partir de 2000, ensejou mais 

responsabilidade com a arrecadação fiscal e o seu uso na economia. Porém, não se pode 

concluir que o esforço fiscal elevado induz em políticas econômicas e sociais justas e 

equivalentes para os Municípios, principalmente com a grande presença de transferências 

intergovernamentais nesta região brasileira. 
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Orair e Alencar (2010, p.10) relatam que há um trade-off entre eficiência e equidade na 

teoria de finanças públicas, ressaltando-se as transferências intergovernamentais existentes. 

Essas transferências ocorrem por dois aspectos: em termos verticais, para complementar o 

déficit de financiamento dos governos subnacionais, e em termos horizontais, para corrigir os 

desequilíbrios inter-regionais e equalizar a capacidade fiscal da cada Município. Porém, as 

transferências podem apresentar um comportamento distorcido quando é feito em elevado 

grau, uma vez que podem induzir à ineficiência da arrecadação fiscal (desincentivo fiscal) 

e/ou o aumento desproporcional dos gastos públicos (efeito flypaper5). 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5Efeito Flypaper: Quando a relação das transferências intergovernamentais sobre o PIB é superior à relação dos 
gastos públicos sobre o PIB de uma região. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este capítulo buscou mensurar e analisar a capacidade e esforço fiscal dos Municípios 

do Nordeste brasileiro referente ao período de 2001 a 2012, levando-se em consideração que o 

ano de 2001 foi o primeiro ano completo após a introdução da Lei de Responsabilidade 

Fiscal. As principais conclusões indicam que as variáveis explicativas do modelo - valor 

adicionado de serviços, população, empresas de serviços declarantes e número de 

trabalhadores de serviços são importantes para determinar a arrecadação tributária municipal 

nordestina, tendo todos impactos positivos sobre a arrecadação e são estatisticamente 

significativas ao nível de significância de 1%. A variável população tem o maior impacto 

sobre a arrecadação tributária seguida da quantidade de empresas de serviços na região, 

número de trabalhadores de Serviços e o valor adicionado de serviços, respectivamente. 

Com relação às variáveis selecionadas para avaliar a ineficiência do modelo, as 

variáveis Investimento Público e índice IPCA obtiveram sinais negativos e dessa forma elas 

contribuíram para a redução da ineficiência, e também foram estatisticamente significativas 

ao mesmo nível de significância que as demais variáveis. 

O fato de a variável Índice IPCA ter um sinal negativo indica que a inflação do período 

contribuiu para o aumento da arrecadação tributária, configurando-se uma característica 

econômica semelhante ao efeito conhecido como Tanzi às Avessas, ou seja, a arrecadação 

fiscal esteve atrelada ao imposto inflacionário, o que acarretou no aumento da arrecadação 

fiscal e na melhora do orçamento público. Para esse período de 2001 a 2012, quando 

projetado um paralelo entre a arrecadação fiscal e a inflação, resultou num crescimento de 

60% e de 50%, respectivamente. 

Por fim, é apresentado o esforço fiscal médio municipal, do Nordeste brasileiro para o 

período de estudo, que foi calculado a partir da eficiência técnica com relação às variáveis 

escolhidas. Todos os Municípios da amostra tiveram um esforço fiscal médio persistente, com 

média de 0,83, ou seja, um valor que está possivelmente próximo à fronteira de arrecadação 

fiscal. O esforço fiscal municipal obteve uma melhora de 40% para os Estados e de 16% para 

as capitais do Nordeste, entre 2001 e 2012. 

Finalmente, o elevado valor encontrado para o esforço fiscal médio municipal traz a 

análise de que houve, no período de estudo, um maior esforço para se ter uma arrecadação 

fiscal eficiente, porém, pode-se concluir que há uma diferença entre eficiência e equidade, 

com o que diz respeito às finanças públicas e redistribuição de recursos entre os Estados e 

Municípios. Uma vez que, no ano de 2012, o total médio arrecadado de tributação representou 
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15% do total médio de transferências intergovernamentais recebidas, o que leva a concluir 

que esta grande remessa de transferências tenha sido feita para abater os gastos públicos 

realizados em demasia. 

Dessa forma, é necessário que se tenha mais estudos que possam corroborar com os 

resultados aqui obtidos, não somente para os Municípios do Nordeste, como também para as 

demais regiões brasileiras, principalmente analisando-se o fato do esforço fiscal se encontrar 

em elevado patamar, porém, concomitantemente, com elevada presença de transferências 

intergovernamentais na região.  
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CAPÍTULO 2 - ENDIVIDAMENTO PÚBLICO: UMA ANÁLISE EMPÍRICA 

DOSMUNICÍPIOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE BRASILEIROS 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto histórico e econômico brasileiro, o endividamento público é um 

componente importante nos debates e adoção de políticas públicas emergenciais. O 

endividamento, de uma forma geral, ocorre sempre que um órgão ou Ente federativo possui 

custos elevados em relação à sua receita ou arrecadação. Tais custos estão vinculados às 

obrigações e responsabilidades adquiridas ou arcadas, que ocorrem sem fiscalização eficiente 

e sem condições presentes de serem liquidadas, em tempo hábil, a partir de seus contratos 

firmados. 

Macedo e Corbari (2009, p.3),  citam duas formas de ocorrer o endividamento, de forma 

voluntária, pela concessão de crédito a partir de empréstimos por instituições financeiras, 

onde incorre juros no seu pagamento final; e de forma involuntária, quando não é feito o 

pagamento ao credor e o mesmo somente recebe seus direitos em atraso, sem juros e correção 

monetária. 

Analisar o endividamento público e seus reais motivos e/ou determinantes, é muito 

importante para obter controle e gestão financeira estável. É a partir de contas públicas 

equilibradas que é possível ter um comportamento financeiro eficiente, capaz de prover bens e 

serviços públicos de qualidade, e consequentemente, dos fazedores de políticas públicas 

obterem credibilidade, diante dos agentes econômicos. 

Gremand e Tonedo (2002, p.111), mostraram que a partir da Constituição de 1988, 

houve maior descentralização tributária em favor dos Entes subnacionais6 e também uma 

maior repartição da renda pública, por meio das transferências intergovernamentais, para os 

Municípios mais desfavorecidos, ou seja, os de pequeno porte – população inferior a 100 mil 

habitantes. 

Essa transferência de renda pública para os Municípios de pequeno porte causou o que 

foi chamado de “sobra” de recursos, uma vez que os mesmos possuem menor demanda por 

bens e serviços públicos em relação aos Municípios de médio e grande porte. Este fato 

acarretou em uma maior dependência das transferências e menos estímulos para a própria 

                                                           
6 Uma entidade subnacional, é a subdivisão política do País, como os Estados e Municípios, a fim de tornar o 

gerenciamento do mesmo e das necessidades de sua população, mais fácil. 
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produção e os demais Municípios de médio e grande porte obtiveram, em sua maioria, 

escassez de recursos. 

Diante disto, o presente capítulo tem como objetivo mensurar e analisar o 

endividamento público dos Municípios de médio e grande porte do Brasil, ou seja, os que 

possuem população acima de 100 mil habitantes, a partir de determinantes contábeis e sociais 

como a participação das transferências. Frequentemente, a análise de dívida esteve presente 

nos Entes estaduais e/ou Federal, porém, a dívida consolidada municipal se faz necessária 

para entender a base do problema financeiro do país. Desta forma, a contribuição deste 

capítulo para a literatura está em analisar a participação de determinantes sociais e contábeis 

na composição do endividamento, na esfera municipal. 

Para tanto, foram utilizadas informações financeiras e contábeis de 204 Municípios, 

para o período de estudo de 2006 a 2012. Configura-se uma base de dados em painel, com o 

total de 1.428 informações, que foram extraídas da Secretaria do Tesouro Nacional, a partir do 

Sistema de Coleta de Dados Contábeis – SISTN e de Finanças do Brasil – FINBRA.  

A análise do endividamento será realizada por meio da metodologia de Painel, a partir 

do confronto do endividamento público municipal –razão entre a dívida consolidada líquida, 

DCL, e a receita consolidada líquida, RCL – com as variáveis explicativas: grau de 

dependência das transferências; gastos com pessoal, esforço fiscal e dummies com relação aos 

limites estabelecidos, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para o nível de endividamento e 

gastos com pessoal, partido político e grau de escolaridade dos prefeitos.  

O corte transversal municipal, de médio e grande porte, foi selecionado para este estudo 

de acordo com a representatividade no PIB, na capacidade de arrecadação tributária e 

consequentemente no total de endividamento nacional, conforme é descrito por Corbari e 

Macedo (2009, p.5), de que os mesmos representam de 80 a 90% do endividamento total dos 

Municípios brasileiros. O período de estudo selecionado se deu por conta da disponibilização 

dos dados pela Secretaria do Tesouro Nacional, tanto da dívida consolidada líquida quanto da 

receita consolidada líquida, para todos os Municípios brasileiros e, desta forma foi possível 

mensurar o nível de endividamento dos mesmos. 

Além desta introdução, este capítulo está subdivido da seguinte forma: na próxima 

seção tem-se a revisão da literatura, onde será debatido o Endividamento público municipal, 

destacando-se o contexto histórico, seus possíveis motivos e determinantes, e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal no Endividamento. A terceira seção está direcionada a dados e 

metodologia. Em seguida, estão os resultados e por fim as considerações finais. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 Neste item serão abordados os temas: endividamento público municipal, Lei de 

Responsabilidade Fiscal e o seu papel no combate ao endividamento municipal brasileiro. 

Estes temas estarão descriminados e debatidos a partir de autores contemporâneos da 

literatura econômica brasileira. 

 

2.1 Endividamento público municipal 

 

A análise da situação econômico-financeira de um Ente federativo,7 quanto a 

determinação da qualidade de gerência de seu representante, bem como sua capacidade de 

efetuar transações correntes e de investimentos, tanto interna quanto externamente, é de suma 

importância. A partir do momento em que o Ente federativo não possui êxito em manter 

estável a sua economia, obtém-se danos financeiros que podem afetar todos os ramos da 

economia e se prolongar por anos, principalmente quando a origem do déficit público se dá 

devido às alterações de mandatos políticos e a instabilidade financeira. 

O endividamento público ocorre quando as despesas são superiores às receitas e isto 

somente é possível a partir da concessão de crédito, por terceiros, de forma voluntária ou não. 

A primeira forma de concessão de crédito ocorre quando o credor obtém empréstimos junto às 

instituições financeiras oficiais do Estado ou da União ou então no mercado financeiro, e 

dessa forma são pagos juros e encargos para financiar o déficit; e a segunda forma ocorre 

quando o credor não efetua o pagamento aos fornecedores e/ou funcionários públicos e os 

mesmos somente recebem seus direitos em atraso, sem juros e correção monetária. 

(MACEDO; CORBARI, 2009). 

As contas públicas municipais - como também, para todos os Entes Federativos - são 

caracterizadas por diversas transações que englobam as despesas, receitas, dívidas, 

disponibilidades financeiras e consequentemente os déficits ou superávits do orçamento 

público. Tais contas apresentaram uma deterioração sistemática causada por uma possível má 

gestão dos recursos públicos, como a falta de controles legais e de expertise na gestão fiscal, 

que tiveram como resultado desequilíbrios orçamentários que se iniciavam no primeiro ano de 

mandato e se prolongavam por todo ele. (COSTA; FARONI; VIEIRA, 2006). 

O endividamento público é muito debatido na literatura econômica, porém, na maioria 

dos casos é analisado o endividamento estadual e/ou nacional e o comportamento municipal 

                                                           
7 Ente federativo: União, Estados e Municípios. 
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torna-se, muitas vezes, pouco debatido e, certamente, os Municípios foram prejudicados na 

forma de gestão pública brasileira. A situação financeira, na maioria dos casos, é de grande 

falta de recursos que limitam suas administrações públicas, e os gestores municipais, por 

estarem mais próximos de seus problemas, são vistos como aqueles que podem atender às 

demandas/necessidades da população, e por isso, apresentam um papel de destaque na 

estrutura político-administrativa do país. (GERIGK; CLEMENTE; RIBEIRO, 2014). 

Após as mudanças ocorridas a partir da Constituição de 1988, como a concessão aos 

Municípios de capacidade tributária plena e garantia de sua participação na receitas tributárias 

dos Estados e da União, houve maior descentralização no poder de tributar dos Entes 

Federativos, ou seja, foi delegado mais autonomia e responsabilidade para os Estados e 

Municípios no ato de tributar. Diante disso, houve aumento da necessidade dos mesmos em 

prover bens e serviços públicos às suas demandas, resultando em um maior desafio entre 

manter superávits contínuos e reduzida possibilidade de aumentar a sua carga tributária. 

(MACEDO; CORBARI, 2009).  

Com isso, ocorreu um aumento das responsabilidades fiscais e sociais dos Municípios, 

sem em contrapartida um aumento da produção e investimentos, característica que induz a 

presença de endividamentos públicos e consequentemente maior dependência às 

transferências intergovernamentais, a fim de estabilizar suas contas. 

Para Gremand e Tonedo (2002, p.111), após a descentralização brasileira dos anos de 

1980, o aumento da transferência criou uma série de dificuldades para o equilíbrio federativo 

uma vez que a mesma foi criada para compensar as unidades federadas que possuíam menos 

capacidade de arrecadação, ou seja, os Municípios de pequeno porte. Como suas demandas 

por bens e serviços públicos são inferiores aos Municípios de médio e grande porte, ocorreu 

um “sobra” de recursos nos Municípios pequenos e uma escassez nos Municípios médios e 

grandes.  

Esse evento ficou denominado de processo ex post de descentralização e essa “sobra” de 

recursos nos Municípios de pequeno porte fez com que estes não precisassem se preocupar 

com a arrecadação própria e houve um aumento das despesas de custeio. Dessa forma, a 

princípio, a redistribuição das transferências intergovernamentais possivelmente não foi feita 

de forma mais intensa para os Municípios que apresentavam maior demanda por bens e 

serviços públicos e, consequentemente, com o aumento de suas responsabilidades sem o 

aumento de sua arrecadação, houve o aumento do endividamento municipal de uma forma 

generalizada. (GREMAND; TONEDO, 2002). 
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Com a maior autonomia fiscal concedida aos governos subnacionais, a partir da 

descentralização, o Governo Federal abdicou parte do controle da política fiscal o que gerou 

uma incompatibilidade entre a política de provisão de bens e serviços públicos pelos governos 

de esfera menor, e a política de estabilização econômica, do Governo Federal, configurando 

um trade-off. (MACEDO; CORBA 

RI, 2009). Houve maior liberdade de gerência dos governos estaduais e municipais, 

porém menor controle e acompanhamento dos seus gastos públicos, e é sob este contexto que 

a Lei de Responsabilidade Fiscal, promulgada em 2000, se fez importante para o controle e 

imposição de restrições e metas com relação ao orçamento público, mais especificamente aos 

gastos públicos. 

Os Municípios brasileiros de médio e grande porte, apesar de apresentarem uma maior 

capacidade de arrecadação, por meio de tributos municipais e pela participação nas receitas 

dos governos estadual e Federal, apresentam também elevada e crescente demanda por 

serviços públicos, o que remete o uso de quase a totalidade de seus recursos na manutenção de 

suas estruturas operacionais básicas, como pessoal e outras despesas correntes. Estas 

demandas exigem dos gestores municipais uma enorme capacidade administrativa, 

operacional e financeira. (GERIGK; CLEMENTE, 2012).  

Mesmo havendo um amplo debate e muitas tentativas de se reduzir o endividamento 

público, há autores que argumentam sobre a importância de sua presença na economia, de 

forma estável, a fim de financiar investimentos que são importantes para o crescimento 

econômico da região. Para Gremand e Tonedo (2002, p.112), o endividamento subnacional é 

uma forma adequada de financiar as despesas de capital, uma vez que os benefícios estão 

distribuídos ao longo do tempo e a dívida permite também distribuir seu custo da mesma 

forma, gerando eficiência em termos inter-regionais, com a compatibilização do período de 

consumo do serviço com o pagamento do mesmo. 

Porém, apesar da ideia defendida pelos autores, com relação a importância da presença 

de endividamento público para se obter o financiamento de investimentos e crescimento da 

economia, o importante é coibir os desajustes orçamentários em todas as instâncias de poder 

político, a partir da Constituição de 1988, com a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal 

e com metas estipuladas pelo Fundo Monetário Internacional – FMI. 

 

2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal no endividamento 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF é uma lei complementar, de número101, da  
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Constituição de 1988, que foi promulgada em maio de 2000. Segundo sua descrição, 

tem por objetivo estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e outras providências, conforme artigo primeiro, inciso 1: 

 

§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente 
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das 
contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e 
despesas e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, 
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada 
e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão 
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.  
 

Esta Lei estabeleceu às administrações públicas de todas as esferas, o conceito de gestão 

fiscal responsável e preconiza uma ação planejada e transparente, prevenção ao risco, 

equilíbrio das contas públicas, cumprimento de metas, de resultados e de alguns limites, 

dentre os quais se destacam os limites de gastos com pessoal e do montante de endividamento 

(razão entre a dívida consolidada líquida e receita consolidada líquida). (GERIGK; 

CLEMENTE, 2012). 

O contexto econômico em que o Brasil se encontrava antes da promulgação da Lei, era 

de sucessivos déficits fiscais, juntamente com o uso de medidas de ajustes fiscais de curto 

prazo e pontuais. (BORGES, 2010). Logo, a promulgação da Lei trouxe um padrão de 

controle e transparência das contas públicas, possibilitando pautar os ajustes fiscais às suas 

regras. 

Após a Constituição de 1988, as relações federativas do Brasil foram marcadas por uma 

disputa permanente pela divisão das receitas tributárias. A partir da nova Carta Magna, houve 

um aumento significativo da participação dos Estados e Municípios na repartição fiscal, em 

detrimento da União, já que este obteve uma redução de 75% dos recursos tributários 

arrecadados no país, antes de 1988, para 66% desse total, a partir de 1989. A redução foi em 

parte devido a retirada dos impostos únicos sobre energia elétrica, combustíveis e minerais da 

competência federal. Frente a essa mudança conjuntural da arrecadação e repartição tributária, 

que a fiscalização, principalmente dos entes subnacionais, se fez relevante, uma vez que a Lei 

Complementar permitiu reforçar a centralização, com maior atuação do Governo Federal em 

relação a estabilidade econômica. (NASCIMENTO, 2008). 

A Lei procura impor austeridade na efetivação dos gastos públicos e sua finalidade está 

em equilibrá-los permitindo uma nova perspectiva fiscal. Este modelo de gestão pública 

provocou uma redução do endividamento público, porém ainda persistem algumas regiões 
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marcadas pela sua presença, principalmente as regiões pauperizadas do país. (BORGES, 

2010). 

Determinam-se limites e condutas para os gastos públicos e proposta de limite global 

para o montante da dívida consolidada líquida. Pelo Artigo 19 da Lei Complementar ficaram 

estipulado os limites para gastos com pessoal, para todos os níveis federativos, de 50% para a 

União e 60% para os Estados e Municípios, sobre a receita corrente líquida. No Artigo 29 da 

Lei, foi determinado que a dívida consolidada líquida é o montante total apurado, sem 

duplicidade, das obrigações financeiras, contratos, convênios ou tratados e da realização de 

operações de crédito, para amortização em prazo superior a 12 meses. (BRASIL, 2000). 

A norma RSF8 Nº40, de 2001 dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida. 

Para os Estados e Distrito Federal, está estabelecido que a dívida consolidada não pode 

ultrapassar 200% (ou 2 vezes) sobre receita consolidada líquida. O limite máximo para os 

Municípios é de 120% (ou 1,2 vezes). Esta norma entraria em vigor a partir de 2016 e que 

antes disso os eventuais excessos em relação aos limites fixados deverão ser reduzidos na 

proporção de, no mínimo, 1/15 a cada exercício. Após esta data, caso os limites definidos 

sejam superados, os entes subnacionais não poderão realizar operações de crédito e não 

poderão receber transferências voluntárias. (ROCHA, 2007). 

Comparando o Brasil com os demais países, a partir da perspectiva da administração 

pública, a LRF incorporou alguns princípios e normas internacionais, os modelos que foram 

utilizados como referência para a elaboração da Lei são: i) o Fundo Monetário Internacional – 

FMI, no qual o Brasil é Estado-membro e a principal influência recebida foi em relação ao 

princípio da transparência nas contas públicas, a partir da abertura das contas governamentais; 

ii) Nova Zelândia, por meio do Fiscal Responsibility Act, de 1994, onde se obteve a ideia de 

imposição de limites e restrições aos gastos públicos; iii) Comunidade Econômica Europeia, 

pelo tratado de Maastricht, que estabeleceu metas de uma relação estável entre dívida e 

produto interno bruto (Dívida/PIB); iv) Estados Unidos, por meio da edição do Budget 

Enforcement Act, onde a principal influência esteve em dois mecanismos básicos que são: o 

Sequestration e o Pay as you go, que deram fundamento ao artigo 9º da LRF, dentre demais 

países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru. (NASCIMENTO, 2008). 

No gráfico B.1, apêndice B, é demonstrado o endividamento médio municipal dos 

Estados brasileiros para o período de 2006 a 2012, e pode-se perceber que em média os 

Municípios brasileiros estão abaixo do limite máximo de 1,2 sobre a receita consolidada 

                                                           
8RSF – Resolução Senado Federal. 
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líquida, estipulada pela LRF para o nível de endividamento. E a razão disto é a seguinte: i) à 

alta presença de ativos e haveres financeiros municipais, que são suficientemente elevados 

para abater o total de dívida consolidada e dessa forma tem-se uma dívida consolidada líquida 

baixa, ou em alguns casos negativa; ii) o limite estipulado pela LRF é, em certo grau, muito 

elevado para os padrões de produtividade e endividamento médio brasileiro. Para Costa 

(2008), o limite estabelecido pela LRF esteve sempre muito acima da realidade fiscal dos 

Municípios das capitais brasileiras, exceto o Estado de São Paulo que apresentou um índice de 

endividamento bastante elevado. 

Destarte, há uma questão relevante com relação ao limite de endividamento estipulado 

pela LRF, visto que foi fixado em um patamar elevado para que se pudesse cobrir e não 

justificar os altos níveis de dívidas consolidadas municipais. Fioravante, Pinheiro e Vieira 

(2006, p.23) apresentam esta mesma hipótese, argumentando que uma explicação possível 

para o limite de endividamento estipulado ser tão elevado, não é outro senão o fato de que a 

LRF tem o foco principal nos Municípios problemáticos, que estão sobre endividados. No 

mapa B.1, apêndice B, a partir de outra ótica, é possível verificar o nível de endividamento 

distribuído pelo país. As regiões que apresentam cores mais escuras, estão legendadas pelos 

maiores números, são as áreas que obtiveram neste período, maior concentração de 

endividamento. Segundo os dados do Tesouro Nacional, alguns estados do Nordeste e Sul 

caracterizaram, em média, por apresentar maior nível de endividamento. 
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3 METODOLOGIA 
 

Neste item, será descriminada a base de dados utilizada para a análise empírica do 

endividamento municipal brasileiro, a estatística descritiva das variáveis e a metodologia 

utilizada de Painel, para a mensuração do endividamento. 

 
3.1 Dados 
 

Os dados utilizados estão dispostos em Painel, no período de 2006 a 2012. Este período 

de estudo foi selecionado, dado que somente a partir de 2006 a Secretaria do Tesouro 

Nacional, por meio do SISTN, disponibiliza os valores contábeis referentes à Dívida 

Consolidada Líquida – DCL e Receita Consolidada Líquida– RCL, para cada Município 

brasileiro. Assim, é possível o cálculo do endividamento a partir da razão DCL/RCL, sendo 

esta a variável de resultado no modelo econométrico.  

Os dados são municipais e foram coletadas informações para 204 Municípios 

brasileiros, sendo estes, que possuíam população à cima de 100 mil habitantes para todos os 

anos do estudo. Para aqueles onde não houve informação para alguma variável do modelo, ou 

se a informação era igual à zero, foi feita interpolação dos dados a partir da média móvel. 

Foram excluídos de análise os Municípios cujo cálculo da média móvel não foi possível ser 

realizado por falta de informação. Os valores foram corrigidos pelo índice IPCA nacional, 

para o ano base de 2012 e transformados em logaritmo natural. 

As variáveis explicativas selecionadas foram determinadas a partir de indicadores ou 

determinantes contábeis e sociais do endividamento público municipal, ou seja, variáveis que 

teoricamente podem acarretar em impactos significativos no que tange à participação da DCL 

sobre a RCL, e estas variáveis estão detalhadas na Tabela 2.1. 

 
Tabela 2.1- Variáveis do modelo de Painel.  
 
Variáveis Proxy Fonte 

end Dívida Consolidada Líquida - DCL / Receita Consolidada Líquida - RCL.  SISTN 
pibper PIB per capta municipal IBGE/FINBRA 

gdt Transferências intergovernamentais/Receita Corrente FINBRA 
gp Gastos com Pessoal FINBRA 
ef Esforço fiscal FINBRA/M T E 

d1end 
Dummy com relação ao limite. do endividamento. 

1- Municípios que ultrapassaram o limite estipulado pela LRF. 
0- Municípios abaixo ou igual ao limite estipulado pela LRF. 

SISTN 

d2partpol 
Dummy com relação ao partido político do prefeito. 

1- prefeitos do mesmo partido político da presidência. 
0- os demais partidos políticos dos prefeitos. 

TSE 

d3gp 
Dummy com relação aos gastos com Pessoal. 

1- Municípios que ultrapassaram o limite estipulado pela LRF. 
FINBRA 
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0- Municípios abaixo ou igual ao limite estipulado pela LRF. 

d4escolpref 
Dummy com relação a escolaridade dos prefeitos. 

1- Para os prefeitos com superior completo. 
0- para os demais prefeitos. 

TSE 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A variável Esforço Fiscal foi mensurada a partir do erro não aleatório decomposto na 

metodologia de Fronteira Estocástica, por meio do modelo desenvolvido pelos autores Battese 

e Coelli (1995). O erro não aleatório, vinculado à ineficiência do modelo, é calculado pela 

eficiência técnica: . 

A fronteira9 utilizada para mensurar o esforço fiscal foi estabelecida a partir do 

confronto entre a variável explicada – receita tributária municipal, e as variáveis explicativas: 

valor adicionado de serviços; população; empresas de serviços declarantes e número de 

trabalhadores de serviços, para o nível municipal.  

De acordo com a estatística descritiva dos dados, que estão descriminados na Tabela 

2.2, foram analisados 1.428 informações, para 204 Municípios do Brasil, de médio e grande 

porte, e pode-se verificar que em média o nível de endividamento municipal, para o período 

de análise, foi de 0,55. Isso denota que a DCL manteve-se num patamar de participação de 

55% com relação a RCL. (O nível de endividamento foi mensurado a partir da razão entre a 

dívida consolidada líquida – DCL, pela receita consolidada líquida – RCL). O valor mínimo 

ocorreu em 2007 e é referente ao Município de Codó, no Estado de Maranhão, e o valor 

máximo ocorreu em 2012, referente ao Município de Franco da Rocha, no Estado de São 

Paulo. 

Outra variável que se destaca é o grau de dependência das transferências. Em média, 

obteve o valor de 0,67, ou seja, as transferências de renda para os Municípios, a partir dos 

entes estaduais e união, representam 67% da receita corrente municipal. Dessa forma, o total 

recebido corresponde mais da metade do total arrecadado pelos Municípios. Ressalta-se que 

este grau de dependência, foi mensurado pela razão entre o total de transferências 

intergovernamentais municipais pela receita corrente. 

                                                           
9 A fronteira Estocástica de produção, modelo Battese e Coelli (1995), utilizada para mensurar o esforço fiscal 
municipal foi realizado pelo modelo de Cobb – Douglas, no qual foi definido por meio do teste estatístico de 
razão de máxima verossimilhança. Os resultados encontrados estão detalhados na Tabela B.2, apêndice B. 

Modelo de fronteira:  

. 
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O esforço fiscal se manteve, em média, no valor de 0,47, o que demonstra que os 

Municípios brasileiros, de médio e grande porte, de uma forma geral, obtiveram um grau de 

eficiência baixo com relação a arrecadação tributária que varia em uma escala de 0 a 1. 

Possivelmente, os Municípios se encontraram numa região distante da fronteira (ou máximo) 

de eficiência tributária, dada as condições econômicas e as variáveis selecionadas. Com 

relação às dummies, a maioria dos Municípios de médio e grande porte não ultrapassou os 

limites estipulados pela LRF - com relação ao nível de endividamento e gastos com pessoal -, 

os prefeitos não pertenciam ao mesmo partido político da presidência, durante o período 

analisado, e possuem como escolaridade o ensino superior completo. 

Para a maioria das variáveis, o coeficiente de variação apresenta valores baixos, o que 

indica homogeneidade das informações, entre os Municípios, a distribuição dos dados é 

assimétrica positiva, ou seja, os valores médios são superiores às medianas e aos modais, 

portanto, induz a presença de um volume de recursos a ser explorado, principalmente as 

variáveis PIB per capta e gastos com pessoal, que apresentam os maiores coeficientes de 

assimetria. 

Tabela 2.2 - Estatística Descritiva – Modelo de Painel 
 

  Endividamento PIB per capta 
Grau de dependência 

das transferências 
Gastos com Pessoal Esforço Fiscal 

Média 0,55 23.165,80 0,67 341.676.995,06 0,47 
Mediana 0,10 18.881,71 0,68 163.997.382,73 0,45 

Moda 0,03 11.231,08 0,68 162.101.237,30 0,44 
Desvio Padrão -2,01 17.262,01 -9,88 823.203.045,99 -9,89 

Mínimo -2,55 54,12 0,35 2.896.721,11 0,08 
Máximo 192,89 138.893,26 0,99 9.406.770.283,00 0,94 

Coeficiente de Variação -0,28 1,34 -0,07 0,42 -0,05 
Assimetria -0,26 0,69 0,00 0,22 0,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da base de dados. 
* Valores em Reais. 

 

No período entre 2006 a 2012, a média municipal da dívida consolidada – DC, foi de 

R$202.321.555, enquanto que a dívida consolidada líquida – DCL, foi de R$99.472.193, ou 

seja, uma diferença de mais de R$100.000. Esta diferença está explicada no Relatório de 

Gestão Fiscal cedido pela Secretaria do Tesouro Nacional, no qual se demonstra que a DCL é 

obtida a partir da DC com deduções referentes aos ativos disponíveis e haveres financeiros. 

Dessa forma, se o Município apresenta uma DC elevada, entretanto, se o mesmo apresentar 

elevada quantidade de ativos em sua propriedade, essa dívida é abatida e obtém uma imagem 

“melhorada” da condição financeira que o Município se encontra. 

A partir desta forma de mensurar a DCL, há Municípios que apresentam seus valores 

negativos, ou seja, obtiveram elevado DC. Porém, para o mesmo ano, possuíram muitos 
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ativos e haveres que possibilitaram que seu total fosse superior ao total da DC, e feito o 

abatimento, obtém-se uma DCL menor que zero. 

O endividamento público é calculado pelo Tesouro nacional por meio da razão entre a 

dívida consolidada líquida – DCL e a receita consolidada líquida – RCL. Como em alguns 

casos os Municípios apresentam um total de ativos e haveres superiores ao DC, os mesmos 

apresentam um valor total de DCL negativo e apresentam um endividamento negativo. Nesses 

casos, os Municípios mesmo apresentando valores considerados altos de dívida, estão 

“protegidos” pela alta presença de ativos e dessa forma apresentam uma boa condição 

financeira, mesmo que sua gerência econômica não tenha sido realizada eficientemente. Este 

fato é observado a partir dos valores médios do endividamento municipal apresentados na 

Tabela B.1, apêndice B, para cada região relativamente ao período de 2006 a 2012. 

O maior valor de DCL no período referente ao Município de São Paulo foi de 

R$63.337.450.200 em 2012, um dos poucos que ultrapassaram o limite de endividamento 

estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O menor valor da DCL, neste mesmo período 

foi de R$-773.475.222 referente ao Município de Indaiatuba – SP, também em 2012. O valor 

é negativo, pois o Município apresentou DC de R$56.241.069,69 e o total de ativos e haveres 

financeiros de R$789.716.292,32 e dessa forma, com as deduções, a DCL foi negativa. 

O menor valor médio de DCL, para o período, foi de R$-157.792.631 com respeito ao 

Estado de Amazonas, o que mostra que o Estado, em média, apresentou durante os anos, altos 

valores de ativos e haveres financeiros municipais, que foram suficientemente elevados para 

abaterem suas dívidas consolidadas – DC. 

No período de 2006 a 2012, a DCL teve um crescimento de 26%, sendo que os maiores 

valores estão concentrados a partir de 2010 e a região que apresentou, em média, o maior 

valor de DCL, R$679.885.689, foi o Sudeste, liderado pelos Municípios de São Paulo, e o 

menor valor, também em média, foi para a região Norte, de R$-26.696.491, liderado pelos 

Municípios de Amazonas. Ter o menor valor de DCL não quer dizer que o Município 

apresente a melhor gerência financeira, e sim que em média, para os anos de estudo, 

apresentou um maior valor de ativos e haveres financeiros, que foram suficientes para abater o 

valor da DC. 

O percentual médio de endividamento de todos os Municípios foi de 55,49%, tendo o 

valor máximo de 19.289% no ano de 2012, referente ao Município de Franco de Rocha – SP, 

que obteve a DCL de R$36.005.855 e a RCL de R$186.664, e o valor mínimo de -255% no 

ano de 2007, referente ao Município de Codó – MA, que obteve a DCL de R$-237.315486 e a 

RCL de R$93.232.305. 
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3.2 Modelo econométrico 
 

O modelo deste estudo está constituído em dados de séries de tempo, especificamente 

de 2006 a 2012, com dados de corte, a partir dos Municípios de médio e grande porte 

brasileiros. Ou seja, apresenta tanto a característica temporal quanto a transversal de dados 

longitudinais (análise dos mesmos Municípios brasileiros ao longo do tempo), e assim tem-se 

uma amostra de dados em painel. 

 Para Hsiao (2003, p. 3), o conjunto de dados em painel, para a pesquisa econômica, 

possui grandes vantagens com relação ao convencional dados com corte transversal ou séries 

de tempo, uma vez que o painel possibilita ao pesquisador um maior número de pontos para 

análise a partir dos dados, aumentando o grau de liberdade e reduzindo a colinearidade dentre 

as variáveis explicativas, portanto melhorando a eficiência econométrica da estimação 

 A regressão com dados em painel segue, basicamente, da relação entre uma variável 

dependente (regressando) e variáveis independentes (regressores), em diferentes períodos de 

tempo, a saber: 

 

 

 

Em que  é a variável dependente;  são as variáveis explicativas; k = 1,2,..k, i = 

1,2,...N observações e t = 1,2,...T períodos de tempo. Em notação matricial tem-se: 

 

 

 

No modelo de dados em painel, o termo de erro é decomposto em três componentes: 

 

 

Onde é o componente individual que não varia no tempo,  é o componente 

individual que não varia dentre os indivíduos e  é o efeito de todas as outras variáveis que 

variam no tempo e entre os indivíduos.   

 Os modelos possíveis para o estudo empírico são: modelos com coeficientes 

constantes (Pooled), modelos com efeitos fixos e modelos com efeitos aleatórios. Estes serão 

estabelecidos a partir de testes de hipóteses, a fim de se obter a melhor forma funcional para o 

modelo. No modelo de painel Pooled, o parâmetro estimado é o mesmo para cada um dos 
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indivíduos na amostra e também para cada período de tempo. Ou seja, segue o modelo geral 

de dados em painel: 

 

                        

 

Em que K = 1, 2,...,k variáveis explicativas, i = 1,2,...,N unidades observadas e t = 

1,2,...T períodos de tempo. 

No segundo modelo de painel, com efeitos fixos, investiga-se os coeficientes do 

modelo, embora sejam os mesmos para todos os indivíduos, em um dado período, podem ser 

diferentes entre os períodos de tempo; tem-se a análise intertemporal e transversal, por meio 

de diferentes termos independentes. 

 A partir do modelo geral de dados em painel, neste segundo modelo o termo de erro 

estocástico segue a estrutura: 

 

                        

 

Em que  e . Em , introduz uma série de N-1 variáveis, a 

fim de controlar o efeito de cada um dos indivíduos sobre a variável dependente, com  tem-

se uma série de T-1 variáveis para controlar o efeito do tempo e por fim, o termo  apresenta 

as propriedades de processo de ruído branco, ou seja, média e variância dos erros aleatórios 

constantes e sem auto correlação com as demais variáveis. Dito isto, o modelo de regressão a 

ser estimado, para este modelo de painel com efeitos fixos, é: 

 

                        

 

O terceiro modelo de painel é com efeitos aleatórios, e sua diferença ao modelo anterior 

está no fato de que os coeficientes individuais e/ou coeficientes temporais não são mais 

constantes, ou seja, variam aleatoriamente ao longo do tempo e através dos indivíduos. Neste 

modelo, o mais utilizado é o que apresenta vários componentes de erro, ou seja, há um erro 

aleatório nos indivíduos, outro erro aleatório no tempo e um erro que depende do tempo e dos 

indivíduos, mas que também apresenta comportamento aleatório. Esta estrutura de erro tem 

como objetivo realizar estimações eficientes e não tendenciosas para os coeficientes da 

regressão.O termo de erro para este terceiro modelo é constituído da seguinte maneira: 
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Onde  é chamado de componente “entre grupos”, uma vez que não varia no tempo, 

sendo o componente individual;  chamado de componente “intra-grupos”, uma vez que não 

varia dentre os indivíduos, sendo o componente temporal; e  que é o componente aleatório. 

Cada componente de erro apresenta distribuição normal, com média zero, não estão 

correlacionados entre si, são homocedásticos e não estão correlacionados com as variáveis 

explicativas, ou seja, ;  e 

. As estruturas da variância e covariância dos 

erros, e entre os erros para os mesmos indivíduos e mesmos momentos de tempo, são os 

detalhados a seguir:  ;  ; .  

Para definir o modelo mais apropriado, de acordo com a amostra em análise, deve-se 

atribuir o teste de Chow, para avaliar entre o modelo Pooled e Efeitos fixos, a partir da 

estatística F, e o teste de Hausman (1978). Este último teste, permite avaliar a consistência de 

um estimador, comparado a um estimador alternativo para verificar estatisticamente qual 

modelo econométrico é o adequado para o caso em análise. 

O teste é baseado na proposição de que sob a ausência de correlação, para a hipótese 

nula de efeitos fixos, tanto o modelo de Mínimos Quadrados – OLS quanto o modelo de 

Mínimos Quadrados Generalizados - GLS, são consistente mas o modelo OLS é ineficiente. E 

para a hipótese alternativa, de efeitos aleatórios, o modelo OLS é consistente, porém o modelo 

GLS não o é.  Portanto, sob a hipótese nula, as duas estimativas não devem ser diferentes de 

forma sistemática, e o teste pode ser baseado a partir da diferença delas. (GREENE, 2003). 

Um componente essencial para o teste é a matriz de covariância do vetor de diferença, 

: 

 

 

O resultado principal do teste de Hausman é que a covariância de um estimador 

eficiente, com sua diferença a partir de um estimador ineficiente, é zero. Este resultado 

implica que: ou que a . 

Logo, substituindo este resultado na equação de variância da diferença, obtém-se: 
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O teste qui quadrado (teste de Hausman), é baseado no critério de Wald onde:  

•  

Para , é usado a matrize de covariância estimada pelo modelo de efeito fixo e a matriz 

de covariância estimada pelo modelo aleatório, excluindo o termo constante. Sob a hipótese 

nula, W apresenta uma limitada distribuição qui quadrada com K-1 graus de liberdade. 
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 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A tabela 2.3 mostra as estimações dos painéis para mensurar o nível de endividamento 

dos Municípios de médio e grande porte do Brasil. São apresentados 3 modelos: efeitos 

constantes (Pooled), efeitos fixos e efeitos aleatórios. A identificação do modelo que melhor 

se ajusta aos dados, foi obtida por meio dos testes de Chow, para verificar entre o modelo 

Pooled e Efeito Fixo, e de Hausman, entre o modelo de efeitos fixos e efeitos aleatórios. O 

resultado do teste de Chow (Prob>F = 0,00), acusou para o efeito fixo em detrimento do 

Pooled, e o teste de Hausman (Prob>X2 = 0,0089), demonstrou que o modelo de efeitos fixos 

é mais apropriado que o modelo de efeitos aleatórios, para explicar o nível de endividamento 

municipal, a partir das variáveis selecionadas. Dessa forma, o modelo final analisado é o de 

efeitos fixos. 

 

Tabela 2.3 - Estimação do modelo de Painel 
 

end 
Modelo  
Pooled 

Modelo  
Efeitos Fixos Modelo Efeitos Aleatórios 

Constante -1,334 -3,935* -1,334 
(1,372) (1,808) (1,372) 
[0,331] [0,03] [0,331] 

lnpibper 0,001 -0,043* 0,001 
(0,008) (0,021) (0,008) 
[0,936] [0,041] [0,936] 

lngdt 1,484* 2,549* 1,484* 
(0,524) (0,724) (0,524) 
[0,005] [0,000] [0,005] 

lngp -0,003 0,021* -0,003 
(0,007) (0,011) (0,007) 
[0,672] [0,062] [0,672] 

lnef 0,075 0,097 0,075 
(0,234) (0,238) (0,234) 
[0,750] [0.684] [0,75] 

D1end 0,792* 0,792* 0,793* 
(0,0310) (0,034) (0,031) 
[0,000] [0,000] [0,000] 

D2partpol 0,013 0,013 0,013 
(0,008) (0,009) (0,008) 
[0,116] [0,157] [0,116] 

D3escolpref 0,007 0,016* 0,007 
(0,009) (0,009) (0,009) 
[0,435] [0,087] [0,435] 

Fonte: Estimado pelo autor, a partir da base de dados. 

Obs.1: * significativo a 10%. 

Obs.2: os valores em parênteses representam o desvio padrão, e os valores em colchetes representam o p-valor. 

Obs.3: Foram analisados 204 Municípios, para cada ano, com um total de 1.428 informações. 
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Nota-se que, para os Efeitos Fixos, todas as variáveis foram estatisticamente 

significativas ao nível de 10%, com exceção para as variáveis “esforço fiscal” (lnef) e dummy 

referente ao partido político do prefeito (D2partpol). Ou seja, devido a não significância de 

ambas as variáveis, as variações do endividamento público municipal, em média, ocorrem 

independentemente das variações dessas variáveis.  

Pelo esforço fiscal demonstra-se a posição dos Municípios com relação à eficiência 

técnica da arrecadação de tributos, frente à fronteira de arrecadação tributária (capacidade 

máxima de arrecadação). Segundo este modelo, o esforço fiscal realizado pelos Municípios de 

médio e grande porte não obteve impacto ou capacidade explicativa frente ao nível de 

endividamento municipal. Possivelmente, com a grande participação das transferências de 

renda para os Municípios e devido às informalidades fiscais, presentes intensamente em 

algumas regiões do Brasil, devem ter reduzido a importância do esforço fiscal no que tange ao 

endividamento. 

O mesmo ocorreu com relação ao partido político dos prefeitos. Se os prefeitos são ou 

não, do mesmo partido político da presidente da República, não faz diferença estatisticamente 

significativa para o endividamento municipal. Este é um resultado esperado uma vez que as 

coligações nacionais não são refletidas nos Municípios, ou seja, há falta de ideologia 

partidária municipal, algo que é mais comum entre a relação Estado e União. 

O PIB per capta (lnpibper) apresentou uma relação negativa com o nível de 

endividamento municipal, o que era esperado, uma vez que uma região com PIB mais 

representativo, aumenta a base tributária e contribui para a redução do endividamento. Porém, 

destacam-se alguns Municípios onde ocorre o contrário, como São Paulo, que é o Município 

com elevado PIB, porém um dos poucos Municípios que ultrapassa o alto limite de 

endividamento estipulado pela LRF. 

A variável “grau de dependência das transferências” (lngdt) se destaca das demais por 

ter apresentado o maior valor de coeficientes estimado, de 255%, ao nível de significância de 

1%. Este fato comprova o que é intensamente debatido na literatura econômica, com relação à 

forte ligação existente, entre elevada presença de transferências de renda e endividamento. 

Esta variável determina o quão a administração pública municipal está dependente das 

transferências, por meio de outras esferas governamentais para fazer parte e trazer equilíbrio 

para a conta pública. Tal fator corrobora para o baixo estímulo para a produção própria do 

Município e para ineficiência na fiscalização tributária, componentes importantes para a 

formação do PIB. Segundo Macedo e Corbari (2009, p.11), este indicador evidencia a 

influência negativa das transferências sob o desempenho fiscal, expressado pelos baixos 
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esforços fiscais, e/ou pela expansão dos gastos públicos, que ocasionam o endividamento.

 Com relação aos gastos com pessoal (lngp), essa variável apresentou o sinal esperado, 

porém com reduzida magnitude, de 2,1% ao nível de significância de 10%. Ou seja, aumentos 

de gastos com pessoal realizado em excesso, sem uma contrapartida favorável, induzem em 

déficits orçamentários e consequentes endividamentos. Porém, como seu poder de explicação 

para o endividamento foi reduzido neste modelo, contraria a importância que o é dado, como 

um dos maiores responsáveis pelo endividamento municipal, para os Municípios que possuem 

população acima de 100 mil habitantes. (MACEDO, CORBARI, 2009). 

Esta baixa relação da variável “lngp” pode ser vista pelo gráfico B.2, apêndice B, uma 

vez que o limite estipulado pela LRF, de 60%, sobre a receita consolidada líquida, está mais 

próximo dos valores médios municipais brasileiros, durante o período de 2006 a 2012. O 

valor médio municipal, para o ano base de 2012, corrigido pelo índice IPCA, foi de 

R$342.773.064, sendo que o limite médio foi de R$461.223.813, ou seja, isso mostra que o 

valor médio brasileiro está próximo do valor médio de limite pela LRF. 

A variável “limite de endividamento municipal” (D1lnend) foi a segunda variável com 

maior valor estimado, de 79,2% ao nível de significância de 10%. Ou seja, dentre os 

Municípios que ultrapassaram o limite de endividamento impactaram no aumento de quase 

80% do endividamento municipal do Brasil. 

Por último, com relação a escolaridade do prefeito (D3escolpref), em média, esta 

variável obteve um baixo impacto sobre o endividamento e de sinal controverso. 

Teoricamente, espera-se que prefeitos com nível superior completo contribuíssem para a 

redução do endividamento municipal. Porém, para este modelo, houve uma contribuição 

positiva sobre o endividamento, de 1,6%, ao nível de significância de 10%. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este capítulo buscou mensurar e analisar o nível de endividamento público, a partir de 

variáveis e indicadores sociais e contábeis para os Municípios de médio e grande porte 

brasileiros, nos anos de 2006 a 2012. Para tanto, utilizou-se o modelo de painel com efeitos 

fixos. 

A variável que obteve maior impacto sobre o endividamento municipal foi o grau de 

dependência das transferências (lngdt), de 255%, ao nível de significância de 1%. Este fato 

colabora para a forte tese, defendida por muitos autores da literatura econômica brasileira, 

como Macedo e Corbari (2009), de que a administração pública municipal está dependente 

das transferências, por meio de outras esferas governamentais para fazer frente às suas 

deficitárias contas públicas. 

As variáveis PIB per capta (lnpibper) e gastos com pessoal (lngp), obtiveram sinais 

esperados porém de baixa magnitude explicativa para o endividamento municipal. O PIB per 

capta obteve sinal negativo, ou seja, um crescimento desta variável acarreta em redução do 

endividamento, que pode ser explicado pelo aumento da base tributária e dessa forma uma 

contribuição para melhora do orçamento público, crescimento da arrecadação fiscal e possível 

redução da dependência de outros meios de obtenção de renda, como as transferências de 

renda intergovernamentais.  

No que se refere aos gastos com pessoal, obteve sinal positivo, o que demonstra que o 

acréscimo neste tipo de despesa, provoca crescimento no endividamento. Porém, como o 

mesmo obteve um valor estimado reduzido, contraria a hipótese de que os gastos com pessoal 

são o principal “vilão” do crescimento do endividamento público municipal, pelo menos, para 

os Municípios de mais de 100 mil habitantes. A partir dos valores médios anuais, dos 

Municípios, com relação aos valores médios máximos, de acordo com o limite estipulado pela 

LRF, pode-se notar que os mesmos se comportaram, em sua maioria, dentro dos limites 

máximos médios.  

Por fim, tem-se a variável escolaridade do prefeito, que indica se o prefeito possui ou 

não o nível de ensino de superior completo, e este apresentou o sinal controverso. Ao nível de 

significância de 10%, os prefeitos com ensino superior completo contribuíram para o aumento 

do endividamento em 1,6%. Esperava-se que representantes mais instruídos teriam maior 

capacidade de gerir as finanças públicas municipais. 

Dessa forma, é importante destacar que o comportamento financeiro e fiscal dos 

Municípios de médio e grande porte não segue em sua totalidade aos comportamentos dos 
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Municípios das metrópoles brasileiras e nem dos Estados. Como os Municípios constituem a 

menor esfera política de um país, é possível que suas características típicas de cada região, 

tenham contribuído para os resultados aqui encontrados. 

A LRF é a política pública que está voltada para o combate ao endividamento público, 

como também para a corrupção e falta de clareza nas finanças públicas. Porém, ainda é 

necessário uma maior rigidez nos limites estabelecidos, pois os mesmos, muitas vezes, se 

encontram em patamares elevados com relação ao volume de gastos e custeios do Ente 

federativo, o que facilita o acobertamento e/ou possíveis explicações para os gastos efetuados 

em demasia e desnecessários.  
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CONCLUSÃO GERAL 
 

Esta dissertação é composta por dois capítulos, e foram utilizadas metodologias e banco 

de dados diferentes. Tais capítulos tiveram como objetivo analisar políticas públicas voltadas 

para o bom funcionamento do orçamento, crescimento econômico e maior independência 

financeira dos Municípios brasileiros. 

No primeiro capítulo, intitulado “Mensuração da Capacidade e Esforço Fiscal dos 

Municípios do Nordeste Brasileiro: uma Análise de Fronteira Estocástica”, buscou-se 

mensurar e analisar a capacidade e esforço fiscal dos Municípios do Nordeste brasileiro 

referente ao período de 2001 a 2012, levando-se em consideração que o ano de 2001 foi o 

primeiro ano completo após a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal. Empregou-se a 

metodologia de Fronteira Estocástica, por meio do modelo de Battese e Coelli (1995). 

As variáveis explicativas do modelo - valor adicionado de serviços, população, 

empresas de serviços declarantes e número de trabalhadores de serviços – foram importantes 

para explicar a receita tributária anual municipal. A variável que obteve maior impacto sobre 

a arrecadação fiscal foi a população, uma vez que uma região com maior número de 

contribuintes tem uma base tributária maior, sendo este um resultado esperado. 

Particularmente as variáveis referentes a ineficiência do modelo, Investimento Público e 

índice IPCA, ambas contribuíram para a redução da ineficiência. O fato de a inflação (medido 

pelo índice IPCA) ter corroborado para o aumento da arrecadação fiscal, configura-se o efeito 

Tanzi às Avessas, ou seja, a arrecadação tributária esteve indexada à inflação e isto acarretou 

no imposto inflacionário e melhora no orçamento público. Neste período, a inflação teve um 

crescimento de 50% e a arrecadação de 60%. 

Por último, o esforço fiscal foi mensurado a partir do cálculo da eficiência técnica 

tributária, e o seu valor médio municipal foi de 0,83, ou seja, um valor que está possivelmente 

próximo da fronteira de arrecadação tributária. Conclui-se que houve, no período de estudo, 

um maior esforço para se ter uma arrecadação fiscal eficiente, porém, pode-se concluir que há 

uma diferença entre eficiência e equidade, com o que diz respeito às finanças públicas e 

redistribuição de recursos entre os Estados e Municípios. 

Em relação ao segundo capítulo, intitulado “Endividamento Público: uma Análise 

Empírica dos Municípios de Médio e Grande Porte”, o objetivo foi mensurar o nível de 

endividamento dos Municípios brasileiros, nos anos de 2006 a 2012, por meio do modelo de 

Painel com efeitos fixos, a partir de indicadores sociais e contábeis. 
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A variável que obteve maior impacto foi o grau de dependência das transferências, de 

255%, e corrobora com a tese, defendida por muitos autores na literatura econômica 

brasileira, de que a administração pública municipal está dependente das transferências para 

fazer frente às suas deficitárias contas públicas. 

As variáveis PIB per capta e gastos com pessoal obtiveram sinais esperados, de 

negativo e positivo respectivamente. Ou seja, o crescimento do PIB acarreta em aumento do 

fator a ser tributado, auxiliando na melhora do orçamento público e consequente redução do 

endividamento, e o aumento dos gastos públicos aumenta o custeio público, contribuindo para 

a piora do orçamento e possível aumento do endividamento municipal. Porém, esta última 

variável obteve um valor estimado reduzido, o que vai de encontro com a ideia de que os 

gastos com pessoal seja o principal determinante do endividamento, devido ao fato de ter um 

limite estipulado pela LRF. 

Com relação à variável escolaridade do prefeito, esta indica se o prefeito possui ou não 

o nível de ensino de superior completo, obteve um sinal positivo inesperado. Esperava-se que 

representantes mais instruídos tivessem maior capacidade de gerir as finanças públicas 

municipais. 

 A variável esforço fiscal, variável condutora dos dois capítulos, foi mensurada pela 

eficiência técnica tributária no primeiro modelo, e depois incluída no segundo modelo, porém 

a mesma não foi estatisticamente significativa no último momento. Isto remete a conclusão de 

que o esforço fiscal dos Municípios não impacta estatisticamente no nível de endividamento 

municipal.  

Este resultado comprova a questão da diferença existente entre eficiência tributária e 

equidade distributiva, ou seja, a renda proveniente da arrecadação fiscal não está sendo 

suficiente para lograr melhores condições econômicas e fazer jus aos compromissos 

financeiros adquiridos, acarretando no endividamento público de longo prazo. 

No mais, as conclusões indicam que é necessária uma avaliação mais a fundo, onde se 

possa levar em consideração as especificidades de cada região, características essas que 

influenciam significativamente nos resultados aqui encontrados. Como, por exemplo, 

destrinchar melhor as culturas produtivas locais a fim de ser possível incluir políticas públicas 

eficientes no que tange ao aumento do PIB regional, menor dependência das transferências 

intergovernamentais e redução do endividamento público. 
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Apêndice A 

 

Gráfico A.1 - Carga tributária média dos Municípios do Brasil. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados de FINBRA e IBGE. 

 
 

Gráfico A.2 - Carga tributária municipal do Nordeste. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados de Finbra e IBGE.  
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Apêndice B 

 

Tabela B.1 - Valores médios* de DC, DCL e RCL. 
 

   DC   DCL   RCL  

Norte     80.141.086,07  -   26.696.491,42    548.584.685,24  

Nordeste   164.321.128,04      93.709.476,67    568.620.813,70  

Centro-oeste   158.716.259,69      97.937.643,87    525.502.867,64  

Sudeste   858.970.391,46    679.885.689,27    973.210.676,15  

Sul   153.490.274,02      84.492.050,63    551.807.684,63  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados extraídos do SISTN. 
 *valores médios em reais, corrigidos pelo índice IPCA, com ano base de 2012. 
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Gráfico B.1 - Nível médio de endividamento municipal brasileiro. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações extraídas do FINBRA e STN. 
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Mapa B.1 - Nível médio de endividamento municipal para os estados brasileiros.  

 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da base de dados. 
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Tabela B.2 - Estimadores de Máxima Verossimilhança da Capacidade Fiscal – 2ª estimação. 
 
Número de Observações: 18.912 Número de Municípios: 1.576 

logrt Estimativa Erro Padrão P-Valor 
Constante 1,469 0,107 0,000 

logvas 0,094 0,015 0,000 
logpop 0,715 0,01 0,000 

logemps 0,248 0,009 0,000 
logtrabs 0,023 0,007 0,000 
loginv -0,146 0,01 0,000 
logipca -3,213 0,202 0,000 
gamma 0,315 0,027 0,000 
usigma 0,184 0,01 0,000 
vsigma 0,272 0,002 0,000 
lambda 0,678 0,042 0,000 

Fonte: Valores estimados pelo autor, a partir da base de dados. 

 
 
 
 
 
Gráfico B.2 - Gasto com Pessoal médio Municipal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das informações extraídas pelo FINBRA. 


