
0 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 

CONTABILIDADE – FEAAC 

PROGRAMA DE ECONOMIA PROFISSIONAL – PEP 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE DA POLÍTICA FISCAL DE REPASSE DE ICMS NO 

DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO PERÍODO 

DE 2012 A 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 



1 

 

FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE DA POLÍTICA FISCAL DE REPASSE DE ICMS NO 

DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO PERÍODO 

DE 2012 A 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Programa de Economia Profissional – PEP, da 

Universidade Federal do Ceará - UFC, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre em Economia. Área de Concentração: 

Economia do Setor Público. 

 

Orientador: Prof. Dr. Márcio Veras Corrêa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2017 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

Universidade Federal do Ceará 

Biblioteca Universitária 

Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a) 

___________________________________________________________________________ 

S235a Santos, Francisca Fabiana dos. 

     Uma análise da política fiscal de repasse de ICMS no desempenho educacional dos                         

 municípios cearenses no período de 2012 a 2014 / Francisca Fabiana dos Santos. – 2017. 

      36 f.  

 

     Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, 

 Administração, Atuária e Contabilidade, Mestrado Profissional em Economia de Empresas, 

 Fortaleza, 2017. 

      Orientação: Prof. Dr. Márcio Veras Corrêa. 

      1. Política fiscal. 2. Educação . 4. ICMS. 5. Repartição de receitas. I. Título. 

CDD 330 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://fichacatalografica.ufc.br/index.php#page=1
http://fichacatalografica.ufc.br/index.php#page=1


2 

 

FRANCISCA FABIANA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

UMA ANÁLISE DA POLÍTICA FISCAL DE REPASSE DE ICMS NO 

DESEMPENHO EDUCACIONAL DOS MUNICÍPIOS CEARENSES NO PERÍODO 

DE 2012 A 2014 

 

 

 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 

Programa de Economia Profissional – PEP, da 

Universidade Federal do Ceará - UFC, como 

requisito parcial para a obtenção do grau de 

Mestre em Economia. Área de Concentração: 

Economia do Setor Público. 

 

 

Aprovada em: 27 de outubro de 2017. 
 

 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Márcio Veras Corrêa (Orientador) 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Maurício Benegas 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Silvando Carmo de Oliveira 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao meu filho, Pedro Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

AGRADECIMENTOS 

 

À Deus por mais essa meta alcançada em minha vida. 

À minha família pelo incentivo, compreensão e amor dedicados ao longo desta jornada. 

À SEFAZ/CE (Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará), pelo incentivo ao desenvolvimento 

e qualificação profissional. 

À AUDITECE (Associação Auditores Fiscais do Tesouro do Estado do Ceará) por intermediar 

a realização do mestrado junto ao CAEN/UFC. 

Ao meu orientador, Professor Márcio Veras Corrêa, pelo apoio e confiança essenciais para a 

realização deste trabalho. 

Aos professores, Silvando e Maurício Benegas por participarem da Banca Examinadora. 

As colegas, em especial Selma Freire e Sarah Fontenele, e professores do CAEN pelo 

companheirismo durante todo o mestrado. 

Aos demais, que contribuíram de alguma forma para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação se propõe a analisar a política fiscal de repasse de ICMS aos municípios 

cearenses sobre os seus respectivos níveis de desempenho educacionais. Utilizamos uma base 

de dados em painel, na qual se tem o acompanhamento das unidades de corte transversal ao 

longo do tempo. Tendo como variável dependente uma medida de desempenho educacional e 

como variáveis explicativas os gastos públicos municipais por aluno em educação, o número 

de alunos por sala de aula, a taxa de professores com ensino superior e o Produto Interno Bruto 

per capita dos municípios. Os resultados sugerem que o volume de repasse da Cota Parte do 

ICMS está relacionado com o desempenho escolar dos alunos da rede pública municipal de 

ensino, no entanto, tem maior reflexo nas turmas inicias do ensino fundamental do que nas 

finais.  

 

Palavras-chave: Política Fiscal. Educação. ICMS. Repartição de Receitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes to analyze the fiscal policy of transfer of ICMS to the municipalities of 

Ceará on their respective levels of educational performance. We use a panel database in which 

the cross-sectional units are tracked over time. Having as a dependent variable a measure of 

educational performance and as explanatory the municipal public expenditures per student in 

education, the number of students per classroom, the rate of teachers with higher education and 

the Gross Domestic Product per capita of the municipalities. The results suggest that the transfer 

volume of the ICMS Share Quotient is related to the school performance of the students of the 

municipal public school system, however, it has a greater impact in the initial classes of primary 

education than in the final 

 

Keywords: Fiscal Policy. Education. ICMS. Revenue Sharing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Representatividade do ICMS frente à arrecadação total................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



8 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Desempenho médio dos alunos cearenses no SPAECE – 2012/2014............. 25 
   

Tabela 2 – Estatísticas descritivas para o período entre 2012/2014................................. 26 
   

Tabela 3 – Modelos estimados – 5º ANO........................................................................ 28 
   

Tabela 4 – Modelos estimados – 9º ANO........................................................................ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



9 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

APRECE Associação dos Municípios do Estado do Ceará 

FINBRA Finanças Brasil 

FUNDEB Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação 

GPR Gestão Pública por Resultados 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio                                        

Teixeira 

IPECE Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

IQA Índice de Qualidade da Alfabetização 

IQE Índice de Qualidade da Educação 

IQF Índice de Qualidade do Fundamental 

IQM Índice de Qualidade do Meio Ambiente 

IQS Índice de Qualidade da Saúde 

IVA Índice de Valor Adicionado 

MVA Média dos Valores Adicionados 

PIBpc Produto Interno Bruto per capita 

SEFAZ/CE Secretária da Fazenda do Estado do Ceará 

SIS Sistema de Inclusão Social 

SPAECE Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

SPAECE-Alfa Sistema Permanente de Avaliação da Alfabetização 

STN Secretaria do Tesouro Nacional 

VAF Valor Adicionado Fiscal 

 

  



10 

 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO.................................................................................................... 11 
   

2 CONTEXTUALIZAÇÃO.................................................................................... 13 
   

2.1 O federalismo fiscal no Brasil............................................................................... 13 
   

2.2 Políticas fiscais no combate às desigualdades regionais..................................... 13 
   

2.3 ICMS...................................................................................................................... 15 
   

2.4 Regras de repasse do ICMS aos municípios........................................................ 16 
   

2.4.1 Regras de repasse do ICMS no Ceará.................................................................... 16 
   

2.4.1.1 Índice do Valor Adicionado Fiscal - VAF............................................................... 18 
   

2.4.1.2 Índice de Qualidade da Educação – IQE................................................................ 18 
   

2.4.1.3 Índice de Qualidade em Saúde – IQS...................................................................... 18 
   

2.4.1.4 Índice de Qualidade do Meio Ambiente – IQM....................................................... 19 
   

3 LITERATURA RELACIONADA AO TEMA................................................... 20 
   

4 MODELO ECONOMÉTRICO........................................................................... 22 
   

4.1 Especificação do modelo....................................................................................... 22 
   

4.2 Fonte e descrição dos dados.................................................................................. 23 
   

5 RESULTADOS..................................................................................................... 25 
   

5.1 Análise descritiva dos dados................................................................................. 25 
   

5.2 Resultados das estimações econométricas........................................................... 27 
   

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 32 
   

 REFERÊNCIAS.................................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A organização político-administrativa do Brasil preconiza uma descentralização de 

recursos com o intuito de fortalecer a autonomia das três esferas de poder. Uma das formas de 

se alcançar esse objetivo é através das transferências constitucionais obrigatórias, na qual se 

inclui a cota parte do ICMS para os municípios. 

O repasse de ICMS tem como regra geral o artigo 158 da Constituição Federal que 

determina que 25% da arrecadação total do ICMS, promovida pelos estados, seja destinada aos 

seus municípios, permanecendo os 75% restantes com o governo estadual. Desses 25%, 75% 

devem ser vinculados ao VAF – Valor Adicionado Fiscal, que representa o quanto de ICMS 

cada município gerou, ficando os 25% restantes a serem deliberados pelas Assembleias 

Legislativas. 

No Ceará, a partir de 2009, entrou em vigor a Lei nº 14.023/07 que alterou os 

critérios de repasse desses 25% discricionários, incluindo indicadores de qualidade, fundados 

em saúde, educação e meio ambiente, no cálculo deste rateio. Assim, o rateio do ICMS passou 

a ser calculado a partir de um índice global composto pela soma de índices específicos: VAF 

(valor adicionado fiscal), IQE (Índice de Qualidade da Educação), IQS (Índice de Qualidade da 

Saúde) e IQM (Índice de Qualidade do Meio Ambiente). 

 

Índice global de Repasse ICMS = VAF + IQE + IQS + IQM 

 

Note que estes indicadores buscam a distribuição do repasse do ICMS a partir de 

critérios de eficiência e dentro de num novo olhar na gestão por desempenho. Estes dados são 

estimados pelo IPECE e repassados a SEFAZ para os devidos cálculos financeiros e o repasse 

do valor final aos municípios. 

Pode-se entender que os municípios que tem os melhores desempenhos na área da 

saúde, da educação e das políticas de meio ambiente terão índices maiores e, por consequência, 

um repasse maior na contrapartida do ICMS. 

O que aqui se propõe a estudar é se a política fiscal de repasse do ICMS para os 

municípios tem influenciado no desempenho educacional dos municípios cearenses, e desta 

forma, constatar se é um instrumento válido para aumentar os índices de qualidade da educação. 

Desta forma, procuramos estabelecer a relação entre desempenho educacional dos 

municípios, aqui utilizado as notas médias dos alunos para o 5º e 9º ano da língua portuguesa e 

de matemática dos 184 municípios cearenses e os valores repassados a esses, no período de 
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2012 a 2014, por vigor a Lei nº 14.023/2007, que estabelece a atual sistemática de distribuição 

de recursos a partir dos índices de averiguação de desenvolvimento em saúde, educação e meio 

ambiente. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

2.1 O federalismo fiscal no Brasil 

 

Desde 1891, quando se estabeleceu a República Federativa no Brasil, se adota o 

sistema de governo federado. Mas foi com a Constituição de 1988 que mais se evidenciou o 

processo da descentralização político-administrativa brasileira ao se estabelecer ampla 

autonomia aos três níveis de governos (ALBUQUERQUE, 2009). 

A política fiscal com foco na redução das desigualdades regionais se fundamenta 

nesse federalismo que, segundo Trento (2017), é uma “forma de governo pela qual vários 

estados se reúnem numa só nação, sem perda de sua autonomia”. Embora seja uma expressão 

muito usada nos discursos políticos, para representar a união nacional, o federalismo apresenta-

se como uma força descentralizadora necessária para atender a pluralidade das regiões. Desta 

forma, o federalismo no Brasil surge principalmente, devido as grandes dimensões geográficas 

e as diversidades das condições naturais nacionais. 

Albuquerque (2009) considera que mesmo com a modernização da democracia 

brasileira em 1988 “persistiram dois grandes problemas do federalismo brasileiro: a 

inadequação entre encargos e a arrecadação própria de cada nível de governo e a ausência da 

partilha horizontal entre governos subnacionais”. Tais dificuldades impõem a exigência de um 

sistema de competências tributárias eficiente, um equilíbrio dos encargos entre níveis de 

governo e um sistema eficiente de transferências intergovernamentais. 

Esse sistema de transferências governamentais pode ter natureza compulsória 

(constitucional ou legal) ou voluntária, mas todas são políticas fiscais que objetivam amenizar 

as desigualdades regionais e promover o equilíbrio socioeconômico entre os Estados e 

Municípios. 

 

2.2 Políticas fiscais no combate às desigualdades regionais 

 

A Política fiscal de um país reflete o conjunto de medidas pelas quais o Governo 

arrecada receitas e realiza despesas de modo a cumprir três funções: a estabilização 

macroeconômica, a redistribuição da renda e a alocação de recursos. Dentre essas funções, a 

redistributiva visa assegurar a distribuição equitativa da renda e assim ampliar a rede de 

seguridade social, com ênfase na redução da pobreza e da desigualdade. 
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O combate as desigualdade pode ocorrer de várias formas,  uma delas é através de 

políticas fiscais por intervenção no domínio econômico como, por exemplo, a redução da carga 

do imposto de renda sobre as famílias mais pobres compensada por um aumento da carga deste 

imposto sobre as famílias mais ricas, o redirecionamento das transferências do governo com 

um aumento do montante para as famílias mais pobres e uma diminuição para as famílias mais 

ricas e um aumento do gasto público financiado por um aumento da carga de impostos diretos, 

são outros exemplos. 

A Constituição Federal de 1988, no seu art. 1º, preconiza que o Brasil é uma 

República Federativa, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal e tem, como um dos objetivos fundamentais, a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. 

Para Gameiro (2017), no Brasil, são grandes os índices de desigualdades regionais 

e sociais, desta forma, é papel do Estado lançar mão dos instrumentos existentes para diminuir, 

e até mesmo sanar essas diversidades. Uma dessas possibilidades é utilizar as competências 

tributárias, encurtando a distância entre os mais carentes e aqueles que detêm maior poder 

financeiro. Devendo ser esta uma política fiscal prioritária, sob pena de comprometer todo o 

processo desenvolvimento do país. 

Corrobora com esse entendimento Wesling (2017), quando afirma que a existência 

de grandes desigualdades regionais exerce influência negativa sobre os padrões de 

desenvolvimento do país e sobre o bem-estar da população, podendo levar à ruptura do pacto 

federativo. Uma política que busca combater as desigualdades regionais deve privilegiar 

transferências de recursos para os Estados mais pobres com o objetivo principal de promover o 

desenvolvimento de sua infraestrutura. Desta forma, um meio de se efetivar a erradicação da 

pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais é através das 

repartições de receitas tributárias prevista na constituição sejam elas diretas, ou indiretas. 

As transferências diretas são aquelas que não necessitam de qualquer intermediação 

para o seu repasse, devendo se cumprir percentuais estipulados na própria Constituição como 

os previstos nos art. 153, §5º (o ouro definido como ativo financeiro ou instrumento cambial), 

diretamente para Estados e municípios; art. 157 (Imposto de Renda retido na Fonte - IRRF e 

novos impostos instituídos por Lei complementar) para os estados, e 158 (Imposto de Renda 

retido na Fonte - IRRF, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR, Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, Imposto sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação – ICMS)  para os municípios.  
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No entanto, os repasses indiretos ocorrem quando os recursos a serem repartidos 

necessitam ser destinados a um fundo de participação, cujas receitas serão divididas entre os 

beneficiários, seguindo os critérios legais e constitucionais previamente definidos. No art. 159 

da CF/1988 se estabelecem as participações em fundos, sendo eles: Fundo de Participação dos 

Estados e do Distrito Federal - FPE, Fundo de Participação dos Municípios – FPM e programas 

de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Um desses repasses compulsórios é o repasse de cota parte da arrecadação do ICMS 

para os municípios, como forma de aumentar suas receitas e, consequentemente, sua autonomia 

administrativo-financeira e se processo de desenvolvimento local.  

 

2.3 ICMS 

 

Um dos principais tributos geradores de receita é o ICMS (Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, 

Intermunicipal e de Comunicação), que é um imposto de competência dos Estados e do Distrito 

Federal.  

Foi o Brasil, em 1965, o primeiro país do mundo a criar um imposto sobre o valor 

agregado que abrangesse todas as etapas da cadeia produtiva de um bem, desde a sua produção, 

passando pela comercialização/distribuição, até a chegada ao consumidor final, era o Imposto 

Sobre Vendas e Consignações. A Constituição Federal de 1967 converteu o então Imposto 

Sobre Vendas e Consignações no Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias (ICM) e tornou-o de competência dos Estados e do Distrito Federal (AZZOLIN, 

2001). 

Somente a partir da Constituição de 1988, o ICM passou a ser chamado de ICMS, 

onde a base tributária do imposto sofreu um aumento considerável com a cobrança agora, não 

mais somente sobre a circulação de mercadorias, mas também sobre as Prestações de Serviços 

de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação. 

Atualmente, caracteriza-se por ser indireto, não-acumulativo, regressivo e seletivo 

e é apontado como umas das maiores fontes de arrecadação de competência estadual. No Ceará, 

observa-se que a arrecadação do ICMS representa mais de 90% (noventa por cento) da 

arrecadação total de receitas próprias do Estado do Ceará.  
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Gráfico 1 – Representatividade do ICMS frente a arrecadação total 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da SEFAZ/CE. 

 

O gráfico 1, confeccionado a partir de dados publicados pela SEFAZ/CE, e mostra a 

representatividade do ICMS na arrecadação geral de receitas próprias do Estado do Ceará. 

 

2.4 Regras de repasse do ICMS aos municípios 

 

Na Constituição Federal de 1967 já se previa um repasse de uma parte do ICM dos 

estados, para os municípios, no percentual de 20%. Na constituição de 1988, além da 

transformação do ICM em ICMS, altera-se o percentual do repasse aos municípios de 20% para 

25%. Esta medida aumentou significativamente a relevância do imposto, como fonte de 

recursos financeiros destinados às prefeituras municipais, mesmo essas não sendo responsáveis 

diretas por sua arrecadação e/ou fiscalização. 

Vale destacar que cada Estado reproduz em suas Constituições Estaduais, a 

previsão de repasse do ICMS e, por lei, regulamenta os critérios de forma de distribuição deste 

quantitativo entre seus municípios.  

 

2.4.1 Regras de repasse do ICMS no Ceará 

 

Os critérios de apuração dos índices percentuais para efeito de rateio da cota parte 

do ICMS são definidos na lei estadual nº 12.612/96, alterada pela lei nº 14.023/07. Este último 

ato normativo foi regulamentado pelo decreto nº 29.306/08, que apresenta a metodologia de 

cálculo tanto do Índice do Valor Adicionado - IVA, de responsabilidade da Secretaria da 

Fazenda do Estado do Ceará - SEFAZ, bem como os índices provenientes de indicadores 
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socioeconômicos (educação, saúde e meio ambiente), de responsabilidade do Instituto de 

Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE.  

A vinculação da distribuição da cota parte do ICMS a indicadores de resultados 

socioambientais faz parte de um novo modelo de gestão pública, a GPR (Gestão Pública por 

Resultados), que passou a dar ênfase aos resultados e não mais aos gastos. Essa vinculação visa 

melhorar a gestão nessas áreas de investimento e estimular os municípios a melhorarem seus 

indicadores e, desta forma, servir de ferramenta na tomada de decisões e planejamento de 

políticas públicas.  

Essa alteração de política buscou tornar mais equitativa e efetiva a distribuição da 

parcela de 25% na arrecadação do ICMS, a partir de critérios que visem melhorias na gestão da 

Educação, Saúde e Meio Ambiente dos municípios. Considerando-se uma mudança de modelo 

de gestão pública da ênfase nos gastos para a ênfase nos resultados, a nova metodologia permite 

criar uma saudável competição entre municípios por melhores resultados econômicos e sociais 

(HOLANDA et al., 2008).  

Essa alteração da lei manifesta um instrumento importante de política fiscal tendo 

em vista a dependência financeira de alguns municípios em relação a esse repasse compulsório, 

pois, segundo Soares (2011), a realidade nacional denota que a cota parte do ICMS é a parcela 

mais importante da arrecadação tributária municipal. No Ceará, conforme dados da APRECE, 

os municípios cearenses, excluindo a capital Fortaleza/CE, apresentam um perfil de arrecadação 

bastante dependente de transferências correntes (estaduais e federais). Em 2013, subtraindo o 

FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação), ICMS representava, na média, 9,5% de toda a arrecadação dos 

municípios, enquanto que as receitas tributárias representam 5,4%. 

A nova Lei preservou os 75% relativos ao VAF. No entanto, os 25% restantes 

sofreram modificações significativas nos percentuais e referenciais a serem considerados. 

Foram criados índices, a serem calculados ano a ano, que se propõem mensurar e quantificar 

fatores subjetivos como o desenvolvimento da educação, da saúde e do meio ambiente. São 

eles: o Índice de Qualidade Municipal da Educação (IQE), Índice de Qualidade Municipal da 

Saúde (IQS) e Índice de Qualidade Municipal do Meio Ambiente (IQM). 

Dessa forma, os 25% seguiu parâmetros de distribuição sendo 18% para o Índice 

Municipal de Qualidade Educacional, formado pela taxa de aprovação dos alunos da rede 

municipal; 5% ficou atrelado ao Índice Municipal de Qualidade de Saúde, formado pelos 

indicadores de mortalidade infantil; e 2% ficou em função do Índice Municipal de Qualidade 

do Meio Ambiente. Este último índice representava, num primeiro momento, a existência ou 
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não de aterro sanitário nos municípios, posteriormente alterações foram feitas conforme as 

adaptações legislativas ambientais.  

Portanto, se pode equacionar a forma de distribuição da cota parte do ICMS aos 

municípios: 
 

Qi = 0,75 . VAFi + (0,18 .IQEi + 0,05 .IQSi + 0,02 . IQMAi) 

 

2.4.1.1 Índice do Valor Adicionado Fiscal - VAF  

  

O Índice referente ao Valor Adicionado Fiscal (VAF) é obtido mediante a aplicação 

da média numérica dos valores adicionados - MVA, nos dois anos civis imediatamente 

anteriores ao do cálculo. Este valor é resultante da relação percentual entre o valor adicionado 

apurado em cada município e o valor total do Estado, das operações relativas ao ICMS, devendo 

este índice ser aplicado para entrega das parcelas dos municípios a partir do primeiro dia do ano 

imediatamente seguinte ao da apuração. O Valor Adicionado fiscal corresponde aos 75% 

previsto em lei. 

 

2.4.1.2 Índice de Qualidade da Educação – IQE  

 

O Índice de Qualidade da Educação baseia-se em indicadores de nível e avanço da 

qualidade do ciclo inicial da educação básica – 5ª série do Ensino Fundamental e 9 anos (EF) – 

e indicadores de alfabetização nos primeiros anos da educação formal - 2ª série do EF. Justifica-

se a utilização desses indicadores pelo fato de um dos principais problemas educacionais 

brasileiros estarem relacionadas à qualidade do ensino e da alfabetização nas escolas públicas, 

(HOLANDA et al., 2008).  Esse índice se subdivide em outros dois: o Índice de Qualidade do 

Fundamental (IQF) e o Índice de Qualidade da Alfabetização (IQA). Foram atribuídas as 

proporções de 1/3 para o IQF e de 2/3 para o IQA.  

 

2.4.1.3 Índice de Qualidade em Saúde – IQS 

 

O Índice de Qualidade da Saúde baseia-se no indicador de Taxa de Mortalidade 

Infantil, que apresenta estreita correlação com as políticas na área da saúde dos municípios.  Os 

coeficientes referentes ao resultado da saúde são calculados a partir da diferença (ou distância) 

entre a Taxa de Mortalidade Infantil e número 100. O uso dessa transformação de variável se 
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faz devido a Taxa de Mortalidade Infantil não seguir a lógica de índice: quanto maior o 

indicador melhor o resultado.  

 

2.4.1.4 Índice de Qualidade do Meio Ambiente – IQM 

 

A implantação desse índice se deu de forma gradativa. Para o primeiro ano de 

vigência da nova Lei da cota parte do ICMS, a variável de qualidade do meio-ambiente foi 

baseada na existência de sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, aprovados por órgão 

competente. Para o segundo ano, foi considerada também a implantação da estrutura 

operacional definida pelo Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos 

(PGIRSU), ou seja, a implantação da coleta sistemática e seletiva e a apresentação da Licença 

de Instalação para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos. Para o terceiro ano, será 

considerada também a apresentação de Licença de Operação para a disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos. A partir do ano de 2012, também foram utilizados indicadores com 

base na certificação Selo Município Verde para o cálculo do índice. 
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3 LITERATURA RELACIONADA AO TEMA  

 

Alguns foram os trabalhos já desenvolvidos para estudar os impactos dessa lei junto 

aos municípios. Albuquerque (2009), por exemplo, analisa o impacto de curto prazo ocorrido 

na gestão dos municípios cearenses com a Lei nº 14.023/2007 e a nova fórmula de cálculo do 

repasse do ICMS, observando quais se beneficiaram, quais foram prejudicados e que fatores 

influenciaram os resultados. Adotou um modelo onde se relacionam variáveis explicativas com 

uma variável dependente binária e concluiu que os municípios que mais se beneficiaram com a 

nova regra foram aqueles de pequeno porte e em melhores condições financeiras. Este estudo 

revelou um caráter tanto distributivo como meritocrático da nova metodologia de repasse do 

ICMS.  

Petterini e Irffi (2010) avaliaram o impacto da Lei de repasse da cota parte do ICMS 

aos municípios cearenses no tocante aos indicadores de resultado em educação, saúde e meio 

ambiente, a partir do questionamento se há como incentivar os municípios a investirem melhor 

em saúde, educação e meio ambiente. Delimitaram o período entre 2007 e 2009, antes e depois 

da lei, e utilizaram o modelo de diferença em diferenças, tendo como grupo de controle os 

municípios da Bahia. Os autores concluíram que a Lei é um importante mecanismo para a 

gestão de resultados, uma vez que os municípios cearenses estão se utilizando desse incentivo 

econômico para melhorar seus indicadores de resultados como, por exemplo, as notas de 

proficiência em português e matemática.  

Garcia (2012) investigou se a mudança na política do cálculo da cota parte do ICMS 

serviu ou não de incentivo para que as prefeituras direcionassem uma maior fatia dos seus 

investimentos para dois parâmetros em especial (ensino fundamental e saúde). O trabalho 

verificou um efeito positivo significativo na relação repasse/gastos, tanto na área de ensino 

fundamental como na área da saúde. Entretanto, quanto à intenção de aumento dos 

investimentos, por parte das prefeituras cearenses nas áreas foco do estudo, a mudança na 

política de determinação da cota parte do ICMS destinada aos municípios cearenses, promovida 

pela Lei nº 14.023/07, trouxe alterações positivas. Porém, relativamente modestas. 

Sales (2011) avalia a mudança ocorrida, em 2007, nos critérios de repasse da cota 

parte do ICMS aos municípios cearenses através de uma análise comparativa entre o critério 

anterior - baseado nos gastos - e o novo critério, baseado em resultados de desempenho nos 

setores de educação, saúde e meio ambiente. Concluiu que, ao se reduzir o peso atribuído ao 

IVA e transferi-lo aos demais componentes do cálculo da cota parte do ICMS, o resultado é 
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uma distribuição com características mais meritocrática e menos distributiva, beneficiando um 

maior número de municípios de menor porte e arrecadação. 

O presente estudo vem contribuir com uma análise do impacto do repasse do ICMS 

para os municípios cearenses no tocante ao desenvolvimento educacional, verificando se esse 

repasse é um instrumento efetivo para o aumento dos índices de qualidade educacional e 

averiguando se contribui para a redução das desigualdades regionais dos municípios cearense 

no desempenho educacional.  
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4 MODELO ECONOMÉTRICO 

 

4.1 Especificação do modelo 

 

Como já fora discutido nas seções anteriores, este trabalho se propõe a investigar o 

efeito das mudanças no rateio dos 25% do montante total do ICMS do Ceará que são 

transferidos aos municípios (Lei nº 14.023/07) sobre o desempenho educacional dos 

municípios. Para cumprir esse determinado fim, será construído um painel formado por 184 

municípios pertencentes ao estado do Ceará para os anos de 2012 a 2014. As formas funcionais 

adotadas para verificar a relação entre o novo critério de repartição do ICMS e a qualidade 

educacional no Estado do Ceará são apresentadas como seguem: 

 

𝑬𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕 = 𝜶𝒊𝒕 + 𝜷𝟏𝑪𝒑𝒊𝒕−𝟏 + 𝜷𝟏𝑪𝒑𝒊𝒕−𝟏² + 𝜷𝟐𝑮_𝒆𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕 +  𝜷𝟑𝑮_𝒔𝒐𝒄𝒊𝒕 +  𝜷𝟒𝑴_𝒂𝒍𝒖𝒏𝒐𝒊𝒕

+ 𝜷𝟔𝑷𝑰𝑩_𝒑𝒄𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑻_𝒑𝒓𝒐𝒇𝒊𝒕 + 𝜺і𝒕 

 

Onde 𝑬𝒅𝒖𝒄𝒊𝒕denota uma medida de desempenho educacional a nível municipal, 

neste trabalho será utilizado a nota dos alunos para o 5º e 9º ano da língua portuguesa e 

matemática para o município 𝑖 no instante 𝑡, ou seja, as notas médias do SPAECE em cada 

município. 

Já 𝑪𝒑𝒊𝒕−𝟏representa a Cota parte de ICMS transferida para o município 𝑖 no instante 

𝑡 − 1. A utilização da variável defasada justifica-se por dois motivos: i) o desempenho dos 

alunos no exame do SPAECE é utilizado na fórmula do cálculo do IQE que afeta diretamente 

o volume de repasse da Cota Parte do ICMS, assim a utilização da variável defasada reduz a 

possibilidade de endogeneidade nas estimativas; ii) a maior quantidade de recursos devido a 

Cota Parte do ICMS em um dado município será utilizado ao longo do ano fiscal 𝑡 − 1, e 

exercendo um efeito potencial sobre o desempenho escolar no ano posterior.  

Esta será a variável explicativa de interesse no presente trabalho, a partir do 

coeficiente 𝜷𝟏será possível identificar se o novo esquema de rateio tem afetado positivamente 

o nível de desempenho educacional municipal,𝑪𝒑𝒊𝒕−𝟏² denota o termo quadrático da Cota parte, 

adotou-se a variável no intuito de captar a possível presença de não linearidade no efeito da 

mesma sobre o desempenho acadêmico.  

No intuito de isolar o efeito da Cota parte sobre o índice de qualidade educacional 

dos municípios cearenses uma série de variáveis controles serão incluídas no processo de 

estimação. As variáveis fiscais de gastos públicos municipais por aluno em educação (G_educ) 
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e gastos públicos municipais per capita na área social (G_soc) identificarão se as políticas 

públicas municipais de investimento em educação e áreas correlatas têm exercido influência 

sobre o desempenho educacional dos mesmos. Haja vista que os investimentos fiscais possuem 

um período de maturação, as medidas de gastos serão construídas como a média dos três últimos 

valores observados. 

É consenso na literatura nacional e internacional que o número de alunos por sala 

de aula potencialmente afeta o nível de aprendizado dos alunos. Assim, se faz necessário utilizar 

alguma medida que represente tal condição. De forma a captar o efeito da quantidade alunos 

sobre o desempenho acadêmico municipal, será utilizada a média de alunos por sala de aula a 

nível municipal. 

Por fim, a variável escolaridade média dos professores da rede pública (Taxa de 

professores com ensino superior) será utilizada como proxy para o nível de qualidade do ensino 

público municipal ofertado e o Produto Interno Bruto per capita (PIBpc) representará o nível 

de renda média das unidades municipais ao longo do tempo. E εіt denota o termo de erro 

estocástico para a unidade i no instante t. 

 

4.2 Fonte e descrição dos dados 

 

Neste trabalho foram utilizados dados referentes às transferências de ICMS, 

conforme os índices de qualidade da educação. Tais dados contemplam 184 municípios do 

Estado do Ceará. As observações utilizadas foram obtidas na Secretaria da Fazenda do Estado 

do Ceará e no IPECE (Instituto de Pesquisa e Estratégias Econômicas do Ceará). Os dados são 

de periodicidade anual e cobrem o intervalo entre 2012 e 2014.  

As informações sobre o desempenho acadêmico dos alunos a nível municipal foram 

obtidas no SPAECE. As medidas serão agregadas a nível municipal e serão tomadas as notas 

médias dos alunos nas provas de português e matemática, na 5ª e 9ª série, respectivamente. 

Os dados fiscais de gastos em educação e na área social serão levantados através do 

sítio da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, obtidos no Finanças Brasil – FINBRA. Os 

indicadores de qualidade do corpo docente e quantidade alunos por sala de aula serão levantados 

no Portal do INEP. Já as informações sobre o PIB per capita municipal serão coletadas do 

IBGE. 

Espera-se que a cota-parte do ICMS produza um efeito positivo sobre os índices de 

qualidade educacionais, uma vez que quanto mais se investe nessas políticas melhoram-se os 

índices e consequentemente aumenta o repasse desta receita para os municípios. Ressalta-se, 
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ainda, que essa receita intergovernamental compõe uma parcela significativa da receita totais 

dos municípios.  

Assim, forma-se a expectativa de que haja uma relação positiva entre o montante 

de transferência e os índices de qualidade nos indicadores.   
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Análise descritiva dos dados  

 

A Tabela 1 apresenta o desempenho médio dos alunos cearenses da rede municipal 

no 5º e 9º ano de ensino fundamental de acordo com a as avaliações de Matemática e de 

Português realizadas pelo SPAECE para os anos de 2012, 2013 e 2014.  

 

Tabela 1 – Desempenho médio dos alunos cearenses no SPAECE – 2012/2014 

Prova/Série 
Ano 

Taxa de Crescimento 

Anual 

2012 2013 2014 2012/2013 2013/2014 

Matemática/5º Ano 212.907 

(22.865) 

216.467 

(23.602) 

226.717 

(25.549)   

1.67% 4.73% 

Português/5º Ano 201.913 

(16.250) 

204.4412 

(17.433)    

212.2118  

(20.136) 

1.25% 3.8% 

Matemática/9º Ano 242.464 

(15.176) 

246.5989 

(21.87323)    

241.7691 

(14.343)       

1.7% -1.96% 

Português/9º Ano 234.877 

(11.764)    

240.3981 

(15.414)      

237.9463  

(11.345)      

2.35% -1.02% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Nota: Erro padrão entre parentes.  
 

De acordo com o padrão de desempenho educacional disponibilizado pelo 

SPAECE, o escore médio observado para os alunos da rede municipal cearense no quinto ano 

foi considerado de nível intermediário (Matemática – Nível intermediário de 200 a 250 pontos; 

Português - Nível intermediário de 175 a 225 pontos) durante o período amostral abrangido. 

Analisando a trajetória dentro do intervalo supracitado pode-se perceber que os escores médios 

auferidos pelos alunos do 5º ano apresentaram uma trajetória de crescimento no desempenho 

educacional em ambas às avaliações, com um crescimento médio de 3,2% no padrão médio de 

desempenho na avaliação de matemática e de 2,5% na avaliação de português. 

Com relação à avaliação das turmas do 9º ano, observa-se um padrão oscilatório na 

evolução de aprendizagem dos alunos, havendo um crescimento no escore de proficiência em 

ambas as provas entre 2012-2013, e uma queda posterior no intervalo entre 2013 e 2014. 

Referente à escala de aprendizagem construída pelo SPAECE, o desempenho escolar médio 

dos alunos cearenses da rede municipal da nona série se encontrou em nível crítico durante o 

período amostral (Matemática – Nível crítico de 225 a 275 pontos; Português – Nível crítico de 

200 a 250 pontos), denotando um cenário ainda preocupante do padrão de qualidade do ensino 

no estado do Ceará nas séries finais do ensino fundamental. 
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Em suma, pode-se observar que apesar da evolução do desempenho escolar no 

Estado do Ceará evidenciado pela literatura a situação da rede municipal de ensino ainda 

demanda uma série de diferentes políticas públicas que auxiliem na redução da desigualdade 

regional via ampliação da qualidade do ensino público. 

A Tabela 2 traz informações sobre os determinantes do desempenho educacional 

da rede municipal de ensino fundamental no Estado do Ceará. As variáveis fiscais selecionadas 

encontram-se em termos per capita, com os valores considerados à preços constantes (ano base 

= 2016). Para controlar o efeito da qualidade dos profissionais de ensino sobre o desempenho 

escolar levantou-se a Taxa de Professores com Ensino Superior na rede municipal de ensino 

fundamental, em nível de municípios. A quantidade média de alunos por turma nos anos iniciais 

e finais do ensino fundamental também será utilizada no procedimento econométrico, de forma 

a isolar o efeito do tamanho da classe sobre o desempenho médio dos alunos. 

 

Tabela 2 – Estatísticas descritivas para o período entre 2012/2014 

Variável Média Desvio Padrão 
Coeficiente de 

Variação 

Cota Parte do ICMS¹ 165.84 113.93 68.7 % 

Gastos em Educação¹ 901.07 191.60 21.3% 

Gastos Sociais¹ 41.929 32.910 76.7% 

Produto Interno Bruto¹ 7054.74  4286.11    60,7% 

Professores com Ensino Superior (%) 72.59    14.51 20% 

Alunos por Classe 21.56    2.87      13,3% 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Nota: ¹ Valores mensurados a preços constantes (ano base = 2016) e em termos per capita. 
 

Com relação à nossa variável de interesse – Cota Parte do ICMS –, observa-se que 

o repasse médio aos municípios foi de cerca de R$ 166 por habitante, com um desvio padrão 

na casa de R$ 114. Visto que o coeficiente de variação analisa a dispersão dos valores em termos 

relativos, a taxa de 68.7% encontrada para a Cota Parte do ICMS indica um padrão de alta 

heterogeneidade no repasse médio aos municípios, indicando uma alta variabilidade da variável 

observada durante o período de 2012 até 2014. 

O nível de gastos em educação per capita municipal foi em média de R$ 901.07, o 

coeficiente de variação (21.3%) deste foi o mais baixo se comparado com as demais variáveis 

fiscais. Tal resultado indica um padrão de baixa variabilidade no investimento em educação 

entre os municípios cearenses, o padrão observado pode ser fruto do esquema de partilha do 

ICMS adotado, que incentiva todos os municípios a investirem nesta rubrica, na expectativa de 

maior absorção de renda estadual futura. 
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O nível de gastos municipais per capita em áreas correlatas evidenciou-se baixo e 

com alta taxa de dispersão, com o valor médio na casa de R$ 42 e um desvio padrão de R$ 33. 

Já as informações do PIB per capita (Média de R$ 7055 e Desvio Padrão de R$ 4286) 

confirmaram o elevado nível de desigualdade de renda no Ceará, o coeficiente de variação de 

60.7% durante o período analisado evidencia uma situação desfavorável no Estado quanto à 

distribuição de renda. 

Por fim, quanto às características educacionais a nível municipal, observou-se 

72.6% dos professores que atuam na rede municipal de ensino fundamental possuem diplomas 

de conclusão do ensino superior. Aliado à taxa médio de professores com ensino superior, 

observou-se um desvio padrão na casa de 14.5%, o que denota ainda uma dispersão média 

municipal, existindo, portanto, ainda municípios com alto nível de profissionais sem graduação 

na rede municipal. 

Já o indicador de quantidade de alunos por classe apresentou o menor coeficiente 

de variação (13.3%) e uma média de 21.56 alunos por classe. Logo, pode-se conjecturar que 

existe um padrão homogêneo no tamanho das classes no Estado, o que potencialmente reduz o 

efeito deste indicador sobre o desempenho escolar a nível municipal. 

 

5.2 Resultados das estimações econométricas 

 

Esta seção apresenta e discute os principais resultados das estimativas 

econométricas realizadas na presente dissertação. No intuito de avaliar o impacto do repasse da 

Cota Parte do ICMS sobre o desempenho educacional dos municípios cearenses, estimaram-se 

quatro modelos por MQO, Efeito Fixo e Efeito Aleatório. Os modelos 1 e 2 utilizam como 

variável dependente os escores médio municipais de proficiência nas provas de português e 

matemática, respectivamente, no 5º ano do ensino fundamental. Já no intuito de avaliar o efeito 

do repasse médio da Cota Parte do ICMS sobre a evolução do desempenho escolar nas séries 

finais do ensino fundamental, os modelos 3 e 4 trazem a pontuação média nas avaliações de 

português e matemática, respectivamente, para a 9ª série.  

Do ponto de vista econométrico, a definição da melhor técnica de estimação do 

painel de dados utilizado se deu pela realização sequencial dos testes de Breusch – Pagan e de 

Hausman.  

O primeiro teste analisa a variância dos resíduos que refletem diferenças individuais 

para determinar se o modelo mais adequado a ser utilizado é o de MQO ou o de Efeito Aleatório.  

Já o teste de Hausman (1978) testa a hipótese de ortogonalidade dos efeitos aleatórios e os 
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regressores para indicar se a análise empírica deve ser realizada via Efeito Aleatório ou Efeito 

Fixo (os detalhes técnicos de ambos os testes podem ser encontrados em Greene (2012). As 

hipóteses nula (H0) e alternativa (H.A.) encontram-se nos rodapés das Tabelas 3 e 4.  

O Modelo 1 considera como variável dependente o nível médio de proficiência 

municipal na avaliação de Português para o 5º ano do ensino fundamental. Enquanto o Modelo 

2 considera como variável dependente a nota na avaliação de Matemática para a mesma série 

de ensino. 

Em ambas as estimações, o resultado do Teste de Breusch-Pagan rejeitou a hipótese 

nula de que a variância dos resíduos, que refletem as diferenças individuais, é estatisticamente 

igual a zero, assim o teste indica que os efeitos aleatórios são preferíveis ao MQO Pooled. 

Em seguida realizou-se o Teste de Hausman para definir se a estimação seria 

realizada via Efeitos Aleatórios ou Efeitos Fixos. O teste indicou em ambos os casos a rejeição 

da hipótese nula de inexistência de relação linear entre o componente idiossincrático e as 

variáveis independentes. Dessa forma, o teste econométrico indicou que a análise econométrica 

deve ser realizada via Efeitos Fixos. 

Dessa forma, a discussão dos resultados com base nos coeficientes estimados a ser 

realizada em seguida será baseada exclusivamente com base no método de Efeito Fixo para os 

Modelos 1 e 2. 

 

Tabela 3 – Modelos estimados – 5º ANO 

Variável Dependente: (Escore de Proficiência it) 

Modelos Modelo 1 (Português) Modelo 2 (Matemática) 

Estimador Pooled EF EA Pooled EF EA 

Variáveis explicativas 

Ln (𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡−1) 23.71 

(17.13) 

42.06 

(26.53) 

47.30** 

(20.07) 

15.86 

(22.03) 

74.64*** 

(28.42) 

68.79*** 

(22.99) 

Ln (𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡−1)² -1.241 

(1.744) 

-3.415 

(2.690) 

-3.563* 

(2.046) 

-0.0272 

(2.240) 

-6.139** 

(2.765) 

-5.221** 

(2.311) 

Ln (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡) 11.22*** 

(3.835) 

10.70 

(6.572) 

15.45*** 

(4.673) 

14.17*** 

(5.059) 

16.47** 

(8.062) 

21.65*** 

(5.938) 

Ln (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝑆𝑜𝑐𝑖𝑡) 3.046*** 

(0.989) 

-0.169 

(1.027) 

0.978 

(0.907) 

3.945*** 

(1.281) 

-0.440 

(1.449) 

0.865 

(1.320) 

Taxa_Prof_Ens_Sup 4.398 

(5.449) 

-13.60 

(9.891) 

-2.319 

(6.654) 

8.086 

(7.188) 

-13.88 

(11.42) 

-1.131 

(8.465) 

Media_Alunos_Classe 0.122 

(0.276) 

-0.0308 

(0.562) 

-0.254 

(0.360) 

-0.195 

(0.364) 

-0.200 

(0.638) 

-0.649 

(0.441) 

Ln (𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) -3.138 

(2.095) 

23.79*** 

(4.527) 

8.204*** 

(2.832) 

-7.871*** 

(2.772) 

27.85*** 

(5.621) 

9.636*** 

(3.679) 

T_2013 -2.260 

(1.495) 

-2.000** 

(0.835) 

-2.252*** 

(0.784) 

-3.143 

(1.997) 

-2.740*** 

(0.940) 

-3.054*** 

(0.900) 

Continua 
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Conclusão 

Tabela 3 – Modelos estimados – 5º ANO 

Modelos Modelo 1 (Português) Modelo 2 (Matemática) 

Estimador Pooled EF EA Pooled EF EA 

Variáveis explicativas 

Constante 55.40 

(61.75) 

-187.5** 

(92.01) 

-112.1 

(69.98) 

99.57 

(78.90) 

-338.5*** 

(96.00) 

-211.2*** 

(76.98) 

Observações 547 547 547 547 547 547 

R2 0.21 0.26  0.22 0.28  

Número de municípios  184 184  184 184 

Teste de Breusch-Pagan 217.17 243.66 

P-valor 0.000 0.000 

Teste de Hausman 59.97 78.59 

P-valor 0.000 0.000 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Notas: 1) Erro padrão entre parentes. 2) ***, ** e * denotam a significância aos níveis de 99%, 95% e 90% de 

confiança. 3) Teste de Breusch-Pagan (H0: MQO Pooled; H.A.: Efeito Aleatório). 4) Teste de Hausman (H0: 

Efeito Aleatório; H.A.: Efeito Fixo) 
 

Conforme explicitado na Tabela 3, no Modelo 1 pode-se verificar que os 

coeficientes das variáveis repasse médio da Cota Parte e seu termo quadrático foram 

estatisticamente não significantes segundo o estimador de Efeito Fixo. Com relação ao Modelo 

2, os resultados estimados indicam uma relação não linear entre a Cota Parte e o nível de 

proficiência dos alunos do 5º período em Português, onde o beta da variável explicativa 

apresentou sinal positivo em nível e sinal negativo quando elevado ao quadrado.  

Deste resultado verifica-se um possível formato quadrático de “U” invertido na 

relação entre o repasse da Cota Parte e o desempenho educacional dos municípios. Inicialmente 

um choque positivo no volume transferido causa um impulso sobre o desempenho educacional, 

porém, na medida em que o incremento financeiro segue aumentando tem-se uma redução do 

efeito sobre a proficiência escolar até alcançar um ponto máximo, onde a partir repasses 

adicionais passam a não surtir efeitos quaisquer. 

Apesar de positivo em ambos os casos, o efeito dos gastos em educação sobre o 

desempenho escolar foi significativo estatisticamente somente para o modelo 2, enquanto o 

coeficiente do PIB per capita apresentou-se estatisticamente superior a zero para os dois 

modelos. Tais resultados indicam que: i) o esforço financeiro municipal no investimento no 

setor de educação tem se demonstrado parcialmente efetivo, causando elevação nos níveis de 

proficiência dos alunos em séries iniciais e ii) visto que a renda municipal é um fator 

preponderante sobre o desempenho escolar estudantil, a alta dispersão observada no PIB per 

capita potencialmente induz um avanço na desigualdade regional educacional, acentuando a 

lacuna existente entre os municípios mais ricos e os municípios mais pobres. 
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No tocante as demais variáveis de interesse, não se observou uma relação 

significante entre os gastos sociais, taxa de professores com ensino superior e tamanho médio 

das classes e os escores de proficiência acadêmica em ambas avaliações. 

 

Tabela 4 – Modelos estimados – 9º ANO 

Variável Dependente: (Escore de Proficiência it) 

Modelos Modelo 3 (Português) Modelo 4 (Matemática) 

Estimador Pooled EF EA Pooled EF EA 

Variáveis explicativas 

Ln (𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡−1) 13.84 

(12.12) 

69.25*** 

(19.17) 

32.95** 

(13.55) 

10.84 

(15.89) 

69.19** 

(28.87) 

32.86* 

(18.09) 

Ln (𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒𝑖𝑡−1)² 
-0.902 

(1.208) 

-6.755*** 

(1.917) 

-2.848** 

(1.344) 

-0.516 

(1.625) 

-7.204** 

(2.912) 

-2.885 

(1.830) 

Ln (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝐸𝑑𝑢𝑐𝑖𝑡) 1.419 

(2.874) 

0.892 

(6.127) 

2.413 

(3.467) 

7.041* 

(4.085) 

5.227 

(8.219) 

8.112* 

(4.781) 

Ln (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜_𝑆𝑜𝑐𝑖𝑡) 1.484** 

(0.698) 

-0.404 

(1.097) 

0.526 

(0.980) 

1.485 

(1.180) 

-0.872 

(1.391) 

0.192 

(1.449) 

Taxa_Prof_Ens_Sup 7.145* 

(4.061) 

-7.306 

(6.976) 

3.789 

(4.752) 

10.01* 

(5.291) 

-13.87* 

(8.138) 

2.969 

(5.983) 

Media_Alunos_Classe 0.231 

(0.217) 

0.231 

(0.420) 

0.307 

(0.253) 

0.198 

(0.294) 

0.416 

(0.567) 

0.487 

(0.350) 

Ln (𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡) 4.628*** 

(1.486) 

6.623** 

(3.077) 

4.958*** 

(1.649) 

0.348 

(2.116) 

-0.586 

(4.075) 

-1.148 

(2.381) 

T_2013 4.376*** 

(1.232) 

3.942*** 

(0.868) 

4.228*** 

(0.851) 

4.833*** 

(1.762) 

4.437*** 

(1.169) 

4.729*** 

(1.138) 

Constante 124.5*** 

(41.01) 

-1.308 

(63.59) 

72.82 

(45.46) 

133.6** 

(58.43) 

52.23 

(90.89) 

92.73 

(60.69) 

Observações 547 547 547 547 547 547 

R2 0.15 0.12  0.09 0.09  

Número de municípios  184 184  184 184 

Teste de Breusch-Pagan 140.98 137.96 

P-valor 0.000 0.000 

Teste de Hausman 17.60 20.50 

P-valor 0.025 0.004 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Notas: 1) Erro padrão entre parentes. 2) ***, ** e * denotam a significância aos níveis de 99%, 95% e 90% de 

confiança. 3) Teste de Breusch-Pagan (H0: Pooled; H.A.: Efeito Aleatório). 4) Teste de Hausman (H0: Efeito 

Aleatório; H.A.: Efeito Fixo) 
 

Para avaliar o efeito do volume médio repassado via Cota Parte do ICMS para os 

municípios cearenses sobre o desempenho escolar nas séries finais do ensino fundamental, os 

modelos 3 e 4 possuem como variável dependente a pontuação média municipal nas avaliações 

de Português e Matemática, respectivamente, no 9º ano do ensino fundamental. 

Novamente foram realizados os testes de Breusch-Pagan e de Hausman para 

determinar qual técnica de estimação reproduzem estimativas mais consistentes e eficientes. 

Em ambos os modelos o teste de Breusch-Pagan indicou a rejeição da hipótese nula de que o 
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Modelo MQO Pooled seria mais aconselhável do que o modelo de Efeitos Aleatórios. Já o teste 

de Hausman indicou a utilização do estimador de Efeitos Fixos para ambos os modelos. 

De acordo com os coeficientes estimados observa-se que o volume de repasse da 

Cota Parte do ICMS em nível causou um efeito positivo e significante sobre o desempenho 

escolar e o seu termo quadrático exerceu um efeito negativo e significante em ambos modelos. 

Quantitativamente, os resultados para o escore de proeficiência em Matemática indicam que o 

nível ótimo de transferências de recursos da Cota Parte é inferior para o 9º período 

(∆𝑃𝑟𝑜𝑒𝑓𝑃𝑜𝑟𝑡 = 69.29∆𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒 − 7.20∆𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒²) se comparado ao 5º ano 

(∆𝑃𝑟𝑜𝑒𝑓𝑃𝑜𝑟𝑡 = 74.64∆Cota_Parte − 6.39∆𝐶𝑜𝑡𝑎_𝑃𝑎𝑟𝑡𝑒²). Este resultado indica um espaço 

maior para a transferência de Cota Parte como política de incentivo à educação. 

Com relação às demais variáveis controles, observou-se um efeito positivo somente 

do PIB per capita sobre o desempenho escolar na avaliação de Português. Destaca-se que os 

gastos em educação se demonstraram não efetivos sobre o nível de desempenho escolar dos 

alunos na série final do ensino fundamental. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação objetivou mensurar o impacto do repasse médio da Cota 

Parte do ICMS sobre o desempenho escolar nas escolas municipais de ensino fundamental no 

Estado do Ceará, empregando a metodologia de Dados em Painel. 

Em primeiro lugar, a exceção do Modelo 1 (Proficiência dos alunos do 5º ano em 

Português) os resultados demonstraram uma relação não linear na forma de “U” invertido entre 

o volume repassado da Cota Parte do ICMS em termos per capita e os escores de proficiência 

escolar. Logo, as evidências empíricas encontradas indicam que as transferências realizadas 

obedecem a lei dos rendimentos marginais decrescentes, com os incrementos no repasse da 

Cota Parte exercendo efeitos positivos às taxas decrescentes sobre o desempenho escolar 

municipal no Ceará. 

Em relação às demais variáveis de controle, destaca-se o impacto significante e 

positivo exercidos pelos gastos em educação e do PIB per capita sobre o desempenho 

educacional dos alunos da 5ª série da rede municipal. 

No tocante a avaliação da evolução de aprendizagem dos alunos da série final do 

ensino fundamental (9º ano), observou-se um decaimento mais íngreme do efeito do repasse 

médio da Cota Parte do ICMS sobre a avaliação de português do que no 5º período.  

Com relação às demais variáveis explicativas, somente o PIB per capita causou um 

efeito positivo e significante sobre o desempenho acadêmico na avaliação de Português no 9º 

ano. Sendo este efeito (6.62 pontos) muito inferior ao observado sobre o desempenho 

acadêmico na avaliação de português da 5ª série (27.78 pontos).  

Uma explicação possível da maior eficácia da Cota Parte do ICMS sobre o 

desempenho acadêmico na 5ª série seria que os alunos cujos se encontram nas séries finais do 

ensino fundamental já trazem uma carga de defasagem das séries iniciais, sendo a evolução do 

processo de aprendizagem menos efetivo do que aqueles das séries iniciais e, portanto, mais 

custoso.  Tal resultado alinha-se ao observado por Teixeira (2015), que observou uma relação 

positiva e significativa entre o IQE (indicador que determina em grande parte o volume 

repassado via Cota Parte do ICMS) e o desempenho acadêmico dos alunos cearenses somente 

para o 5º ano, inexistindo relação significativa com relação à 9 série. 

A explicação supracitada potencialmente justifica também o efeito positivo e 

significante dos gastos em educação sobre o desempenho escolar somente dos alunos na 5ª série 

(Modelo 2). Por fim, assim como observado em Barroso (2015) o maior impacto observado 

sobre o desempenho escolar em ambas as séries foram exercidas pelo PIB per capita. 
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Evidenciando que as disparidades regionais, evidenciadas pela alta dispersão no nível de renda 

municipal cearense, possuem um alto potencial de acentuar as desigualdades educacionais 

municipais. 

Portanto, observa-se que o esquema de partilha da Cota Parte do ICMS se 

demonstrou relativa eficácia na indução de uma melhora de desempenho acadêmico da rede 

municipal na 5ª série do ensino fundamental para o teste de Português. Porém, ressalta-se que 

esse efeito apresentou menores rendimentos quando analisada a série final do ensino 

fundamental, sendo, no entanto, estatisticamente significante sobre a avaliação de matemática 

das turmas do 9º ano. 

Logo, esforços adicionais para a evolução da aprendizagem das séries finais do 

ensino fundamental devem ser empreendidos de maneira a impulsionar o efeito da Cota Parte 

do ICMS sobre o desempenho acadêmico destes alunos. 
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