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RESUMO 

 

 

Considerando o atendimento à restrição orçamentária intertemporal do governo, 

analisa-se a solvência da dívida pública contratual no Estado do Ceará a partir da 

proposta de Bohn(1998). Nesse contexto, a dívida é considerada sustentável se o 

governo demostrar uma preocupação em reagir a aumentos da relação dívida/PIB 

com incrementos nos superávits primários. Para o exercício empírico, são realizados 

testes de cointegração baseadas na função de resposta fiscal do governo sobre os 

dados mensais do período de 2002 a 2011. Constatam-se indícios de que o governo 

não tem reagido ao aumento no nível de endividamento verificado no período, 

apesar da dívida apresentar um comportamento explosivo (não-estacionário), 

constatado por meio do teste de raiz unitária. 

 

Palavras-chave: Restrição Orçamentária Intertemporal; Função de Resposta Fiscal; 

Dívida Pública. 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Considering the government's intertemporal budget constraint is fulfilled, this work 

analyzes the solvency of contractual public debt in the state of Ceará using the 

Bohn's (1998) approach. In this context, the debt is considered sustainable if the 

government demonstrates concern to increases in the debt/GDP ratio with increases 

in primary surpluses. For the empirical exercise, cointegration tests are performed 

based on the reaction function over the fiscal monthly data for the period 2002-2011. 

They found evidences that the government has not reacted to the increasing of debt 

level recorded in the period, despite its explosive behavior (non-stationary), 

evidenced by unit root tests. 

 

Keywords: Intertemporal Budget Constraint; Fiscal Reaction Function; Public Debt. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O endividamento por parte do Estado é um instrumento fundamental para 

a dissociação temporal entre a arrecadação das receitas e os gastos do governo 

para a consecução das políticas públicas. Porém, para que esse instrumento possa 

cumprir de forma adequada seu papel, é necessário que os credores do Estado 

creiam que sua política de endividamento é sustentável e que os valores 

contratualmente estipulados serão honrados.  

A sustentabilidade da dívida pública acontece quando a restrição 

orçamentária do governo pode ser satisfeita sem ruptura nas políticas monetária e 

fiscal. Como veremos mais adiante, para que isso ocorra, a restrição orçamentária 

intertemporal do governo (ROI) deve ser respeitada, o que acontece quando o valor 

da dívida pública não supera o valor presente do somatório de todos os superávits 

primários futuros. A grande dificuldade, no entanto, é que essa não é uma tarefa 

livre de subjetividades. Para que a restrição orçamentária do governo seja satisfeita, 

devemos levar em consideração uma gama de possíveis variáveis, como, por 

exemplo, admitir alterações unilaterais de contratos diminuindo taxas de juros, 

utilização de receitas de senhoriagem, incerteza sobre os resultados primários 

futuros ou até mesmo a disposição política do governo em manter a dívida sob 

controle. [Da Costa (2009)] 

Da mesma forma, Goldfajn (2002) considera importante discutir 

sustentabilidade fiscal com base na probabilidade de ocorrerem certas hipóteses 

tomadas como possíveis. Por exemplo: qual seria a probabilidade de se observar 

uma depreciação real da taxa de câmbio ainda maior no Brasil nos próximos 5 a 10 

anos? Ou, quais seriam as chances de que as taxas de juros reais de equilíbrio 

permaneçam altas? Estas seriam questões relevantes, considerando a sensibilidade 

da dívida pública brasileira a essas variáveis. Ele argumenta que ambas as 

probabilidades naquele momento eram pequenas, considerando um período de 5 a 

10 anos, uma vez que a taxa de câmbio real atual estava provavelmente depreciada, 

e as taxas de juros reais estavam muito altas e apresentavam tendência declinante. 

Já extrapolar para o futuro o comportamento da relação dívida/PIB no Brasil em um 

passado recente, principalmente na década de 90, é incorreto, uma vez que os 

fatores que contribuíram para o aumento da relação dívida/PIB nessa época podem 
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não ser recorrentes, entre eles: dívidas não explicitadas (chamados “esqueletos”), 

superávits primários do setor público menores antes de 1998, depreciação real 

significativa a partir de 1999 e taxas de juros reais elevadas. Todos esses fatores 

deveriam ser excluídos de uma análise prospectiva da sustentabilidade fiscal no 

Brasil. O autor considera que a postura fiscal no país melhorou consideravelmente e 

que, fazendo uma análise institucional das políticas vigentes, há razões para 

assegurar que continuará a ser seguida, uma vez que alguns pontos colaboram para 

tanto. Primeiramente, a geração de receitas no país não costuma ser um problema, 

uma vez que o percentual de carga tributária em relação ao PIB é relativamente alto. 

Segundo, a disciplina fiscal foi alcançada por todos os níveis de governo, devido a 

acordos bem sucedidos entre o governo federal e os governos estaduais e 

municipais, os quais estão atualmente gerando superávits primários estruturais. 

Terceiro, a Lei Complementar 101/2000, conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), assegura um regime fiscal sólido e mais permanente, onde há limites 

de endividamento, e a capacidade dos governos estaduais e municipais de contrair 

empréstimos foi significativamente restringida, dado o fechamento da maioria dos 

bancos estaduais. Quarto, há uma proibição constitucional de criarem-se leis que 

modifiquem contratos financeiros existentes ou que possam ser interpretadas como 

reestruturação forçada. A Constituição estabelece que “a lei não prejudicará o direito 

adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” 

Por outro lado, as formas de se reduzir o endividamento, segundo 

Luporini (2006), são: repúdio, imposto sobre ativos representados pelos títulos 

governamentais, redução do endividamento via imposto inflacionário e pagamento 

via produção de superávits primários. Ainda segundo a autora, as duas primeiras 

opções trazem, a posteriori, prejuízos em termos de credibilidade, que ameaçam a 

capacidade da obtenção de novos empréstimos ou podem precipitar uma fuga de 

ativos. A terceira opção envolve o engajamento em políticas inflacionárias. Assim, a 

última opção tem sido seguida pela maior parte dos governos com supostos 

problemas de sustentabilidade fiscal, efetuando corte de gastos e/ou aumento de 

impostos. 

Ainda sobre a utilização da estratégia do default ou renegociação da 

dívida pública como forma de diminuir o endividamento e equilibrar 

intertemporalmente o orçamento público, Gamboa (2005) ressalta os prejuízos para 
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os países que nela incorrem: (1) enfraquecimento das instituições políticas; (2) 

aumento da probabilidade de incorrer novamente numa situação de default ou 

renegociação e, principalmente, (3) o aumento do risco-país com a consequente 

redução do fluxo de capitais internacionais. Com relação ao item 2, Reinhart e 

Rogoff (2004) evidenciam que o custo do primeiro default seria maior que o dos 

subsequentes, pois a credibilidade do defaulter fica comprometida já no primeiro 

episódio de cessação de pagamentos, o que, em tese, tornaria mais fácil recorrer a 

esse subterfúgio outras vezes, tornando-o um serial defaulter. Com relação ao item 

3, essa redução de fluxo de capitais reduz as possibilidades de se financiar o 

crescimento econômico. Reinhart e Rogoff encontram evidência de uma correlação 

inversa entre o PIB real per capita ajustado pela paridade do poder de compra dos 

serial defaulters e a porcentagem de anos em default desde 1946. Assim, esses 

autores concluem que as principais explicações para o “paradoxo” do menor fluxo de 

capitais desde os países desenvolvidos para os países em desenvolvimento (ainda 

que o retorno do capital seja maior nesses últimos) seria o maior risco de default 

apresentado por esses últimos, além do menor desenvolvimento de seus mercados 

de capitais. Na visão desses referidos autores, o verdadeiro “paradoxo” é por que os 

capitais internacionais, principalmente aqueles relacionados a endividamento 

externo, continuam fluindo para os serial defaulters.  

Assim, o presente trabalho se propõe a estudar a sustentabilidade da 

dívida pública do Estado do Ceará, após as ações tomadas pelo governo federal no 

final da década de 90 com o intuito de resolver os problemas de desequilíbrios 

financeiros dos Estados. Para tanto, será utilizada a função de resposta fiscal de 

Bohn (1998) com o intuito de perceber como o governo reage ao aumento da dúvida 

pública. Simonassi et al. (2010) estudaram o tema para os municípios do Estado do 

Ceará, porém o trabalho atual é pioneiro ao utilizar os dados do governo Estadual. 

Utilizaremos para tanto os dados mensais da dívida contratual fundada, uma vez 

que (1) o Estado não possui dívida mobiliária; (2) o aumento de precatórios não está 

sob o controle do Estado e sua contabilização veio sofrendo mudanças durante o 

período estudado, gerando inconsistências entre os anos; e (3) as garantias 
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representam uma dívida puramente contábil, levadas em conta pelo princípio 

contábil da prudência. 1 

 

                                                           

1
 De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu art. 29, dívida pública fundada é o 

montante total das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, 

contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo 

superior a doze meses; Dívida pública mobiliária é a dívida representada por títulos emitidos pela 

União, Estados e Municípios; Concessão de garantia é o compromisso de adimplência de obrigação 

financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Basicamente, a crença de que uma dívida é sustentável é satisfeita se se 

puder demonstrar que o seu valor não é maior que o valor presente dos superávits 

primários esperados no futuro. 

Assim, a expressão que representa o valor da dívida pode ser 

representada por: 

 

ttttt TGBrB  1)1(    (1) 

 

onde B representa o valor da dívida no momento t, r é a taxa de juros e G 

e T são respectivamente os gastos e a tributação do governo, todos no mesmo 

momento. 

Uma condição de transversalidade que devemos impor para avançarmos 

na idéia de sustentabilidade é a de que o valor de B, quando um tempo 

suficientemente grande for considerado, deverá ser não positivo. Dessa forma evita-

se o que se conhece na literatura por jogos de Ponzi, onde um Estado paga sua 

dívida com outras dívidas, indefinidamente. 

Por outro lado, e seguindo a mesma lógica, as pessoas não podem 

emprestar dinheiro ao Estado indefinidamente, e em certo momento devem receber 

tudo o que foi emprestado. Podemos assim igualar esses dois lados, dívida e 

crédito, e juntando-se essa igualdade à condição de transversalidade, chegamos 

novamente à condição de sustentabilidade, onde o valor presente em t dos 

superávits primários esperados no futuro deve ser o suficiente para se pagar a 

dívida nesse período. 

Os estudos sobre o atendimento à restrição orçamentária intertemporal 

têm como marco inicial o trabalho de Hamilton e Flavin (1986), baseado nos dados 

da dívida estadunidense no período de 1962 a 1984. Supondo taxa de juros 

constante, utilizaram um teste de raiz unitária para testar a estacionariedade da 

dívida e dos déficits orçamentários. Segundo o estudo, a rejeição da hipótese de raiz 

unitária seria suficiente para garantir o cumprimento da restrição orçamentária 

intertemporal. Issler e Lima (2000) utilizam esse teste para o caso brasileiro no 

período de 1947 a 1992 e verificam que a dívida só é sustentável quando é incluída 
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a receita com senhoriagem, evidenciando a forma de financiamento em uma 

economia com inflação elevada. 

Outros trabalhos posteriores trouxeram aperfeiçoamentos à metodologia 

pioneira. Trehan e Walsh (1988) testaram a sustentabilidade fiscal do governo dos 

Estados Unidos em um período mais amplo - 1890 a 1986 - e concluíram que se o 

déficit orçamentário, incluindo o pagamento de juros, for estacionário, a restrição 

orçamentária intertemporal do governo estará sendo respeitada.  

Além disso, outra relação que igualmente satisfaz a restrição 

orçamentária intertemporal é a de que as séries de receita e gastos (incluindo 

pagamento de juros) e dívida sejam cointegradas. Essa cointegração entre as séries 

é um indicador de que o movimento dos gastos com juros são acompanhados por 

superávits primários. Convém notar que a cointegração entre gastos e receitas 

governamentais não garantem que todo o estoque positivo de dívida seja pago, mas 

sim que o endividamento não irá crescer indefinidamente.  

Hakkio e Rush (1991) testam dados semelhantes dos EUA, porém para o 

período de 1952 a 1988 e com uma freqüência trimestral. Assumindo uma taxa de 

juros estacionária, testaram a seguinte equação: 

 

ttt GGR   .     (2) 

 

onde Rt e GGt são respectivamente a receita e os gastos (inclusive com 

pagamento de juros). Para que os déficits orçamentários sejam sustentáveis, Rt e 

GGt  devem ser cointegrados e εt deve ser estacionário. Rocha (1997) utiliza esse 

modelo para testar a sustentabilidade da dívida brasileira no período de 1980 a 

1993, e chega à conclusão, corroborando com o trabalho de Issler e Lima (2000), de 

que a receitas e gastos cointegram, de forma que a sustentabilidade ocorre quando 

a receita inclui o imposto inflacionário. 

Bohn (1991) propõe a seguinte equação para testar a cointegração entre 

receita, gasto e dívida: 

 

ttttt BrTGB  1).1(    (3) 
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onde B, G e T são respectivamente o estoque da dívida, o gasto e a 

receita de tributos no tempo t, e r é a taxa e juros.  

Em trabalhos posteriores, Bohn (1998 e 2006) sugere uma nova 

metodologia baseada na função de reação do tesouro que muda a perspectiva em 

relação aos estudos de sustentabilidade da dívida pública, até então baseados em 

testes de raiz unitária e cointegração entre receita, gastos e dívida. Ele procura 

verificar como a geração de superávit primário, por parte do governo, reage de forma 

corretiva, ao aumento da dívida pública. Essa metodologia tem como vantagens ser 

independente de qualquer hipótese sobre a taxa de juros, além de ser mais 

confiável, pois, segundo o autor, os testes de raiz unitária são passíveis de falha ao 

tenderem a aceitar a hipótese nula de raiz unitária em alguns casos, principalmente 

em séries com poucos dados ou quando ocorrem quebras estruturais (Simonassi, 

2007). Os estudos de sustentabilidade da dívida baseados em cointegração entre 

estoque da dívida, gastos e receitas, também são passíveis de críticas. Não há 

como saber exatamente quais serão os resultados primários futuros nem as suas 

taxas de desconto, primeiro pela incerteza das variáveis econômicas no futuro, mas 

também pela necessidade de se acreditar que o governante terá a intenção de 

produzi-los. A comparação entre superávits primários e o estoque da dívida, 

calculados em valor presente, dependem da informações incertas como taxa de 

juros e do fator de desconto, este último, de grande complexidade de cálculo por 

envolver detalhes sobre a estrutura dívida e fatores de risco distintos para cada um 

de seus componentes (Luporini, 2001). 

Como ponto de partida, Bohn (1998) analisa da equação da restrição 

orçamentária do governo: 

 

)1).(( 11   tttt RSDD    (4) 

 

assim, o estoque da dívida em t+1 é igual ao estoque da dívida no 

período anterior menos o superávit primário multiplicado pela taxa de juros. Em uma 

economia com produto crescente, é importante que deflacionemos as variáveis, 

reescrevendo-a da seguinte forma: 

 

].[11 tttt sdxd       (5) 
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onde dt e st são o estoque da dívida e o superávit primário divididos pelo 

PIB e 11111 1/).1(   tttttt yrYYRx  onde r e y denotam a taxa de juros real e a 

taxa de crescimento real da economia, respectivamente. 

Para encontrar uma relação entre o superávit primário e a relação 

dívida/PIB, Bohn utiliza o modelo de suavização de impostos proposto por Barro 

(1979) - este afirma que os impostos cobrados pelo governo causam distorções na 

economia, e que para minimizar tal impacto, o ideal seria suavizar as alterações 

marginais desse imposto através do tempo. Desse modo, o governo incorreria em 

déficits nos períodos de maior gasto, acumulando dívida para evitar o aumento das 

distorções decorrentes da oscilação da política fiscal. Por outro lado, nos períodos 

de menor gasto se acumulariam superávits. O modelo de suavização de impostos 

leva à seguinte equação para o superávit primário: 

 

tttttt bZbs   ...     (6) 

 

onde εt é o termo de erro,  μt  = α.Zt + εt e Zt é um vetor de com as outras 

variáveis além da dívida que determinam o superávit primário - Bohn utilizou 2 

variáveis descritas em Barro (1986a, 1986b): as despesas temporárias do governo 

(GVARt) e os ciclos de negócios (YVARt).  

Assim, a equação estimada por Bohn foi: 

 

ttYtGtt YVARGVARbs   ... 0    (7) 

 

Combinando as equações (5) e (6) podemos estabelecer o 

relacionamento entre a resposta fiscal do governo e as mudanças no nível de 

endividamento: 

 

ttttttt xdxddd  .)].1.(1[ 1111     (8) 

 

Assumindo xt+1 e μt estacionários, a razão dívida/PIB deve ser 

estacionária, com tendência de reverter à média, se 1)1.(  x , pois nesse caso, o 
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coeficiente de dt será negativo. Em Bohn (1998) essa condição é satisfeita para os 

EUA e, portanto a razão dívida/PIB é estacionária, diferentemente do resultado 

encontrado quando o teste é feito aplicando-se a raiz unitária. 

Simonassi (2007) apresenta uma variação da função de resposta fiscal de 

Bohn (1998): 

 

tttttt ygbs    ... 1     (9) 

 

em que as outras variáveis, além da dívida, que determinam o superávit 

primário são os  desvios dos gastos do governo e da receita em relação aos valores 

obtidos via filtro de Hodrick-Prescott. Os sinais esperados são β < 0, indicando que o 

superávit diminui à medida que o gasto aumenta, e γ > 0, indicando que o superávit 

aumenta quando a receita aumenta. A condição de sustentabilidade é que α > 0, 

indicando que existe uma reação positiva do governo, em termos de geração de 

superávit primário, ao aumento no estoque da dívida. 

 

2.1. Outros estudos baseados em Bohn(1998) 

 

Luporini (2001) utilizou dados anuais da dívida brasileira de 1966 a 2000 

para concluir que os superávits fiscais não têm respondido sistematicamente a 

variações na relação dívida/PIB, nem essa razão tende a reverter à média. Por 

esses motivos, a dívida tem um padrão não sustentável. 

O FMI publicou, em 2003, um estudo com os dados anuais de uma ampla 

gama de países emergentes e industrializados de 1970 a 2002 e verificou que (1) o 

grupo formado pelos países emergentes, em média, respondem menos com a 

formação de superávit primário que os países industrializados, em qualquer nível de 

endividamento, e que (2) a resposta do superávit primário é menor à medida que a 

razão dívida/PIB aumenta nos países emergentes, e essa resposta para quando o a 

razão ultrapassa 50% do PIB. Isso sugere que, em média, a condução da política 

fiscal nessas economias não é consistente com um padrão sustentável, quando 

esse teto de endividamento é ultrapassado. Por outro lado, o grupo de países 

industrializados responde fortemente ao aumento da dívida quando esta alcança um 

nível elevado.  (Callen et al., 2003) 
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Mendoza e Ostry (2007) utilizaram várias bases de dados de países 

industrializados e em desenvolvimento de períodos a partir de 1970 até 2005 e teceu 

algumas criticas ao trabalho do FMI (2003), pelo fato de ele fazer exclusões ad-hoc 

de alguns países e de não corrigir uma significativa autocorrelação serial nos dados. 

Corrigindo esses problemas, o estudo não encontra evidências que países 

industrializados aumentam sua resposta quando ultrapassam o teto de 

endividamento de 50% do PIB, mas sim que em países emergentes essa resposta 

diminui. Além disso, mostra que o teste de sustentabilidade falha para países de 

quaisquer grupos com alto endividamento. 

Greiner et al. (2005) Utiliza os dados da dívida alemã do período de 1960 

a 2003 e sugere que a relação de resposta do superávit primário ao aumento da 

relação dívida/PIB segue uma forma de U, uma vez que o esforço na formação de 

superávit é aumentado à medida que a dívida ultrapassa certo limite e diminuído 

quando cai abaixo desse limite. Conclui assim que o governo alemão parece ter 

prestado atenção à sustentabilidade apenas em momentos em que a dívida se 

manteve elevada. Conclui também que o estudo apresenta evidências empíricas 

significantes de que a dívida alemã tem sido sustentável. Coloca, no entanto, 

questões que podem pôr em xeque essa sustentabilidade no futuro, principalmente 

pelo aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de natalidade, levando a 

um esperado aumento da dívida pública. 

Piergallini e Postigliola (2011) utilizam dados de longo prazo da dívida 

italiana no período de 1861 a 2009. O estudo deles afirma que o teste de raiz 

unitária para a razão dívida/PIB no período selecionado é inconclusivo quanto à 

hipótese nula de estacionariedade. Assim, utiliza a metodologia Barro-Bohn e 

encontra uma tendência da razão dívida/PIB reverter à média. Mostra também que 

essa reversão não é devido somente ao crescimento nominal do produto, mas 

também pela resposta positiva do superávit primário às variações da dívida. Dessa 

forma, considera haver evidência de que as medidas corretivas para a 

sustentabilidade de longo prazo foram tomadas. 

Shizume (2007) analisou a sustentabilidade do Japão pré II Guerra 

Mundial utilizando dados de 1885 a 1943 e verificou que a dívida pública japonesa 

foi sustentável até 1931 e não-sustentável após 1932 e compara a resposta da 

política fiscal durante 2 períodos no qual o Japão sofreu dificuldades financeiras: a 
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guerra Rússia-Japão (1904-05) e no início da década de 30. Explica também os 

motivos pelo qual o país perdeu sua disciplina fiscal nesse segundo período. 

Haber e Neck (2006) testaram a sustentabilidade da dívida austríaca no 

período de 1960 a 2003 e concluíram que existe uma resposta mais forte no 

aumento do superávit ao aumento da dívida em um primeiro período que se estende 

até 1974, quando então a primeira crise do petróleo atingiu o país. A partir de então, 

verifica ainda a resposta positiva do superávit, porém de forma mais fraca. 

Alberola e Montero (2006) estudaram os dados de 1981 a 2004 de nove 

dos principais países da América Latina para testar a relação entre a política fiscal 

de tais países e os ciclos de suas economias. Verificaram uma forte evidência de 

que a política fiscal dos países da região é procíclica. A partir daí, utilizaram uma 

variação da função de resposta fiscal de Bohn (1998) para capturarem as 

percepções na variação temporal da sustentabilidade da dívida e, dessa forma, 

encontrarem evidência de que essa política fiscal está ligada de forma muito próxima 

à vulnerabilidade financeira das economias, em particular, à percepção sobre a 

sustentabilidade das suas dívidas.  

Ballabriga e Martinez-Mogay (2005) testaram a sustentabilidade dos 

países da União Européia utilizando dados do período 1977-2002. Os autores 

utilizaram uma variação da função de resposta fiscal de Bohn (1998) e verificaram 

que em alguns países o Tratado de Maastrich influenciou uma melhoria na 

sustentabilidade da dívida, sendo que: (1) Na Bélgica, Grécia, Itália, Irlanda, 

Alemanha e Portugal, e na Dinamarca e Suécia, fora do Euro, houve uma gerência 

sustentável da sua dívida no período estudado; (2) nesses países, exceto Alemanha 

e Portugal, a solvência foi melhorada a partir de meados da década de 90; (3) uma 

quebra estrutural ocorreu por volta de 1996 na Bélgica, Grécia, Itália e Irlanda; (3) a 

solvência das dívidas na Espanha, França, Holanda e Áustria foi assegurada 

somente a partir de 1995-96 e que nesses países a reação ao aumento da dívida foi 

nula até meados da década de 90; (4) na Finlândia e no Reino Unido, a dívida não 

pode ser classificada como sustentável nem como insustentável. 

Já Afonso (2005) utilizou dos dados de 1970 a 2003 para testar a 

existência de regimes fiscais Ricardianos nos países da União Européia. Utilizou 

uma função de resposta fiscal para chegar à conclusão de que os governos 

europeus tendem a usar o superávit primário para reduzirem a relação dívida/PIB, 
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evidenciando assim a adoção do regime Ricardiano. Verificou também que essa 

resposta parece ser mais forte à medida que a dívida pública aumenta.  

Wierts (2007) fez uma re-análise da sustentabilidade fiscal dos países da 

UE. Para tanto, utilizou uma variação mais robusta da função resposta de Bohn 

(1998), introduzindo uma variável para o nível limite para a dívida (a partir do qual 

começa a ser preocupante) de forma a introduzir uma checagem explícita para a 

condição de sustentabilidade, bem como outra para a diferença entre a taxa de juros 

e a taxa de crescimento, que impactaria no desenvolvimento da dívida de forma 

independente ao superávit primário, e que, por isso, deveria ser levada em 

consideração. Finalmente, confirma a resposta positiva na estabilização das dívidas 

bruta e líquida. 

Fouad et al. (2007) analisaram os dados de 19 países do oriente médio, 

no período de 1990 a 2005. Dividiram os países em dois grupos: produtores e não 

produtores de petróleo e, para o segundo grupo, utilizaram uma variação da função 

de resposta onde incluíram uma variável explicativa para o valor dos estoques de 

petróleo. As variáveis de controle usadas nesse caso foram o hiato do PIB, 

excluindo-se o petróleo, e o hiato no preço do petróleo, para controle dos fatores 

cíclicos e estruturais. Nos países produtores, as políticas fiscais tem sido procíclicas 

com relação ao preço do petróleo e ao crescimento da economia. Na média, as 

políticas fiscais têm reagido bem ao alto endividamento, evitando default, no entanto, 

em alguns países, principalmente não produtores, o nível de endividamento 

permanece alto, exigindo ajustes substanciais nos seus superávits primários. 
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3. BASE DE DADOS 

 

Para o presente trabalho, usaremos a função de resposta fiscal 

especificada pela equação (9). Para tanto, foram extraídos do sistema SIC (Sistema 

Integrado de Contabilidade) as séries de receita líquida, despesa e superávit 

primário e do SISDIV (sistema que controla os contratos de empréstimo do Estado 

do Ceará) foi extraído o estoque da dívida de empréstimos. Ambos os sistemas são 

mantidos sob responsabilidade da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. 

Foram considerados dados mensais do período de janeiro de 2002 a 

dezembro de 2011. Como o modelo testado utiliza o PIB para deflacionar as séries e 

tal índice somente existe com freqüência trimestral e anual, utilizamos uma variável  

proxy para o PIB mensal baseado no índice de atividade econômica regional - IBCR-

Ceará. Assim, os valores de aproximados do PIB mensal foram calculados tendo-se 

como ponto de partida o valor absoluto do PIB de 2002, e assim, a série foi 

calculada a partir das variações percentuais mensais do IBCR-CE. 

Abaixo vemos uma comparação entre o PIB Trimestral x IBCR 

trimestralizado, onde é possível visualizar que ambas as variáveis tem 

comportamentos semelhantes ao longo do tempo - o que não é de se estranhar, 

visto que o IBCR entra como subsídio para o cálculo do PIB. 

 

Gráfico 1 – PIB trimestral / IBCR-CE trimestralizado 

 

 

A seguir, temos o gráfico das séries de receitas, despesas e resultado 

primário, todos deflacionados pelo PIB: 
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Gráfico 2 – Receitas líquidas/PIB e depesas/PIB 

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

Receitas Despesas

 

Fonte: elaboração própria 

 

Gráfico 3 – Resultado primário/PIB 

Resultado Primário

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

 

Fonte: elaboração própria 

 

Percebe-se que as receitas e despesas apresentam crescimento acima 

do índice de atividade econômica. Já o gráfico do resultado primário mostra um 

padrão de déficits ou superávits em determinadas épocas do ano. 

Com relação ao estoque da dívida, podemos observar no gráfico a seguir 

que houve um aumento do endividamento no início da década passada, com uma 

leve diminuição nos anos seguintes, até que nos anos recentes este endividamento 

voltou a crescer: 
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Gráfico 4 – Estoque da dívida/PIB 

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010
2011

 

Fonte: elaboração própria 

 

E a seguir os dados absolutos do estoque da dívida: 

 

Gráfico 5 – Estoque da dívida (em R$) 
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Fonte: Sistema Integrado de Contabilidade 

 

O estoque da dívida no período alcançou ao fim de 2011 o total de R$ 4,9 

BI, maior valor do período. Mesmo assim, é uma dívida baixa, uma vez que 
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representa aproximadamente 44% da receita corrente líquida2. Para fins de 

comparação, o limite autorizado pela LRF e definido pela resolução do senado nº 

40/01 é de 200%. Em relação ao PIB estadual, levando-se em conta o PIB de 2011 

que totalizou R$ 85 BI, o percentual de endividamento é de aproximadamente 5,7%. 

Para evitar discrepâncias entre as diferenças nas grandezas dos dados, 

todos foram transformados em índices de mesma grandeza. 

 

Gráfico 6 – desvios da receita e despesa em relação às suas tendências 

       

Fonte: elaboração própria 

 

No gráfico 6, vemos os desvios da despesa e receita em relação às suas 

tendências, capturadas via filtro de Hodrick-Prescott – as variáveis g  e y  do modelo 

estudado. Previamente, devido à enorme sazonalidade encontrada nos dados da 

despesa, foi utilizado o método X-12-ARIMA para a dessazonalização desta série. 

Executando testes de raiz unitária ADF sobre as séries, verificamos que a 

hipótese nula de raiz unitária em nível não pode ser rejeitada para as séries de 

estoque da dívida/PIB (b) e resultado primário/PIB (s), indicando que as séries não 

são estacionárias, mas que as séries de desvios da receita e da despesa em relação 

às suas tendências são estacionárias, conforme a tabela a seguir: 

                                                           

2
 De acordo com a LRF, receita corrente líquida do Estado é o somatório das receitas tributárias, de 

contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras 
receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação 
constitucional; 
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Tabela 1 – Testes de raiz unitária em nível 

Variável b  

(com intercepto e 

sem tendência) 

y  

(sem tendência 

nem intercepto) 

g  

(sem tendência 

nem intercepto) 

s  

(sem tendência 

nem intercepto) 

Estatística de 

Dickey-Fuller 

-1,414419 -2,919630 -5,228601 

 

-0,978980 

Valores críticos 

1% 

5% 

10% 

 

-3,486551 

-2,886074 

-2,579931 

 

-2,586550 

-1,943824 

-1,614767 

 

-2,584707 

-1,943563 

-1,614927 

 

-2,586550 

-1,943824 

-1,614767 

Fonte: elaboração própria 

 

Tabela 2 – Testes de raiz unitária em 1ª diferença 

Variável b s 

Estatística de Dickey-Fuller -11,41862 -9,983923 

Valores críticos 

1% 

5% 

10% 

 

-2,584877 

-1,943587 

-1,614912 

 

-2,586550 

-1,943824 

-1,614767 

Fonte: elaboração própria 

 

Executando novamente os testes de raiz unitária em 1ª diferença, 

rejeitamos a hipótese nula de não-estacionariedade aos 3 níveis de significância 

para as séries não estacionárias em nível, indicando que a variação nestas variáveis 

é estacionária (Tabela 2). 
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4. METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Conforme pudemos constatar pelos testes de raiz unitária, dentre as 

variáveis utilizadas no modelo da equação (9), temos que g ~ I(0), y ~ I(0), b ~ I(1) e 

s ~ I(1).  Uma regressão múltipla entre estas séries, de ordens de integração 

diferentes, pode vir a produzir uma regressão espúria, e, portanto, a metodologia 

apropriada a ser empregada nesse caso é o teste de cointegração. Como a idéia por 

trás da função de resposta fiscal é verificar o comportamento do resultado primário 

ante o aumento da dívida, a cointegração entre as séries s e b significaria que essas 

séries possuem relação de equilíbrio de longo prazo, o que sugeriria uma 

preocupação do governo com a sustentabilidade fiscal. Bohn(1998, p. 951) 

corrobora com a escolha dessa metodologia, ao comentar a equação (6): 

 

[…] If debt and the primary surplus are both non-stationary while μt is 
stationary, one could interpret a simple regression of st on dt as a 
cointegrating regression without having to model the μt process explicitly. 
But if st and dt do not have unit roots, as I will argue below, a regression of st 
on dt that omits other determinants of the primary surplus will produce 
inconsistent estimates due to omitted variables bias [...]. 

 

Primeiramente, testamos a cointegração entre as séries utilizando a 

metodologia de Engle-Granger. A equação testada, tttt bs   1.  é estimada 

por Mínimos Quadrados Ordinários, e em seguida, a estacionariedade dos resíduos 

foi testada. As séries seriam cointegradas se t̂  ~ I(0), no entanto o teste de raiz 

unitária mostrou um p-valor de -0,9587. Tal valor, comparado com os valores críticos 

de Engle-Granger (-3,33 e -3,04 para níveis de significância de 5% e 10% 

respectivamente) mostrou que os resíduos não são estacionários, indicando que as 

séries s e b não são cointegradas e, logo, não possuem comportamento de equilíbrio 

no longo prazo. Verificando o valor estimado de  , tampouco a variável tem 

significância estatística. 

Foi testado também a cointegração pelo teste de Johansen para a mesma 

equação. O procedimento de Johansen utiliza testes de razão de verossimilhanca 

para determinar o numero r de relações de cointegração em um modelo vetorial 

autoregressivo integrado. O teste do traço compara a hipótese nula de que existem r 

ou menos relações de cointegração com a hipótese alternativa de que há mais de r 

relações de cointegração. O teste do máximo autovalor compara a hipótese nula de 
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que o modelo contém r relações de cointegração com a hipótese alternativa de que 

existem r+1 relações de cointegração. Na ocorrência de discrepância entre os 

testes, há indicações para a preferência sobre o resultado do máximo autovalor, pois 

apresenta hipótese alternativa mais específica. 

A especificação do teste assumida foi sem tendência linear tanto para as 

series de dados quanto para as equações de cointegração. Isso porque (1) a 

tendência da série do estoque da dívida foi removida ao dividi-la pelo PIB, (2) a série 

de resultado primário normalmente não tem uma tendência esperada, podendo ser 

superavitário em um período e deficitário no período seguinte e (3) porque nossa 

função de resposta fiscal possui um intercepto. O resultado apresentado indica que 

não existe cointegração ao nível de 5%, como podemos ver abaixo: 

 

Tabela 3 - Teste de cointegração de Johansen 

Teste do Traço 

Hipótese nº 

de vetores de 

cointegração Autovalor 

Estatística do 

traço 

Valor crítico 

nível de 5% p-valor 

Nenhum  0,126807  18,62938  20,26184  0,0825 

No máximo 1  0,027434  3,171180  9,164546  0,5492 

 Teste do traço indica não haver cointegração ao nível de 0,05 

Teste do máximo autovalor 

Hipótese nº 

de vetores de 

cointegração Autovalor Estatística 

Valor crítico 

nível de 5% p-valor 

None  0,126807  15,45820  15,89210  0,0584 

At most 1  0,027434  3,171180  9,164546  0,5492 

Teste do máximo-autovalor indica não haver cointegração ao nível de 

0,05 

Fonte: elaboração própria 

 

 Mesmo se resolvêssemos aceitar um nível de significância maior para 

o teste, ainda assim temos valores para os coeficientes que não condizem com um 



 

30 

 

comportamento sustentável, uma vez que indicam que o resultado primário tem 

reação inversa ao aumento da dívida: 

 

Tabela 4 – Coeficientes de cointegração normalizados (erro padrão entre 

parênteses) 

S B C   

 1,000000  -0,334775 0,566242   

  (1,03311)  (1,19589)   

Fonte: elaboração própria 

 

Outro teste efetuado foi considerar as variáveis g  e y  como variáveis 

exógenas ao modelo de cointegração. Isto pode fazer sentido, uma vez que essas 

variáveis influenciam o resultado primário no curto prazo (tabelas 5 e 6).  

 

Tabela 5 – Teste de cointegração de Johansen incluindo variáveis exógenas 

Teste do Traço 

Hipótese nº de 

vetores de 

cointegração Autovalor 

Estatística do 

traço 

Valor crítico a 

5% p-valor 

None *  0,252710  36,98281  20,26184  0,0001 

At most 1  0,027140  3,191808  9,164546  0,5455 

 Teste do traço indica 1 equação de cointegração ao nível de 0,05 

Teste do máximo autovalor 

Hipótese nº de 

vetores de 

cointegração Autovalor Estatística 

Valor crítico a 

5% p-valor 

None *   0,252710  33,79100  15,89210  0,0000 

At most 1  0,027140  3,191808  9,164546  0,5455 

 Teste do máximo-autovalor indica 1 equação de cointegração ao nível 

de 0,05 

Fonte: elaboração própria 
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O resultado do teste de Johansen desta vez passou a apresentar uma 

equação de cointegração ao nível de 5%, tanto no teste do traço, como no teste do 

máximo autovalor.  

Uma vez detectada a existência de um vetor de co-integracao, e possível 

obter as relações de longo e de curto prazo entre as variáveis do modelo utilizando o 

vetor de correção de erros VEC, conforme a tabela 6 

  

Tabela 6 – Coeficientes de cointegração normalizados, incluindo variáveis 

exógenas (erro padrão entre parênteses)  

S B Y G C 

 1  -0,374146 0.008771 0.018993 0,604513 

  (0,79344)  (0.00456)  (0.00415)  (0,91795) 

Fonte: elaboração própria 

 

O modelo encontrado, no entanto, não corresponde ao que deveríamos 

esperar: o coeficiente do estoque da dívida é negativo, quando deveria ser positivo, 

e não é estatisticamente significante, indicando que não podemos rejeitar a hipótese 

de que variações no estoque da dívida não tenham nenhuma influência no resultado 

primário. 



 

32 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou testar a sustentabilidade da dívida pública 

contratual do Estado do Ceará, no período de 2002 a 2011, por meio da função de 

resposta fiscal de Bohn (1998). Segundo o autor idealizador da metodologia, tal 

função visa a perceber o comportamento do governo em aumentar o superávit 

primário, em resposta a incrementos na dívida pública, como forma de garantir que a 

restrição intertemporal do governo seja satisfeita.  

Testes de raiz unitária mostraram que o estoque da dívida no referido 

período tem comportamento explosivo (não-estacionário). Por esse motivo, testes de 

cointegração entre o resultado primário e o estoque da dívida foram efetuados a fim 

de testar o movimento de longo prazo dessas variáveis e detectar se elas possuem 

uma relação de equilíbrio. Os testes conduzidos nesse trabalho indicaram que essa 

relação, no entanto, não existe. Assim, encontramos evidências empíricas de que o 

governo, durante o período estudado, não teve uma preocupação especial em 

aumentar os superávits primários em decorrência do aumento da dívida pública.   

Acontece que o teste da função de resposta fiscal é apenas um indício de 

que a dívida não seria sustentável, como discutido no decorrer do trabalho. Vários 

outros fatores podem influenciar nessa sustentabilidade e um deles é a relação 

dívida-RCL (receita corrente líquida) ou dívida-PIB. Por meio desses indicadores, 

podemos visualizar que a dívida do Estado do Ceará é ainda muito baixa, da ordem 

de 44% da RCL, enquanto a Lei de Responsabilidade Fiscal, criada com o intuito de 

melhorar a gestão financeira dos entes públicos, autoriza um endividamento de até 

200% da RCL. Contudo, esta discussão está além do objetivo deste trabalho, 

podendo ser alvo de novos estudos. 
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