
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – CAEN

MESTRADO EM ECONOMIA

GLAUBER MARQUES NOJOSA

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A RELAÇÃO ENTRE

RECEITAS E DESPESAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS



FORTALEZA

2008

GLAUBER MARQUES NOJOSA

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A RELAÇÃO ENTRE

RECEITAS E DESPESAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

 



                                                                Dis

sertação  submetida  à  Coordenação  do

Curso de Mestrado em Economia – CAEN,

da  Universidade  Federal  do  Ceará,  como

requisito parcial para a obtenção do grau de

Mestre em Economia.  

   

Orientador:  Prof.  Dr.  Fabrício  Carneiro

Linhares

 

FORTALEZA 

2008



N66l     Glauber Marques Nojosa

    A lei de Responsabilidade Fiscal e a relação entre

receitas e despesas para os municípios brasileiros /

Glauber Marques Nojosa. 2008.

31f.

                Orientador: Prof. Dr. Fabrício Linhares

   Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do

Ceará,  Curso  de  Pós-Graduação  em  Economia,

CAEN, Fortaleza, 2008.

    1. Finanças municipais 2. Lei de Responsabilidade

Fiscal 3.  Causalidade. 

                                                                       CDD 336



GLAUBER MARQUES NOJOSA

A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A RELAÇÃO ENTRE

RECEITAS E DESPESAS PARA OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

 

                                                            

Dissertação submetida à Coordenação do

Curso  de  Pós-Graduação  Economia  –

CAEN,  da  Universidade  Federal  do

Ceará,  como  requisito  parcial  para  a

obtenção  do  grau  de  Mestre  em

Economia.  



Aprovada em _____/_____/________

BANCA EXAMINADORA

_____________________________________

Prof. Dr. Fabrício Carneiro Linhares (Orientador)

Orientador

_____________________________________

Prof. Dr. Luis Ivan de Melo Castelar

Universidade Federal do Ceará - UFC

_____________________________________

Prof. Dr. Ricardo Pereira

Membro

AGRADECIMENTOS

Toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, por iluminar meus caminhos e me

acolher nos momentos mais difíceis.

Aos meus pais, pelo investimento em minha educação e formação profissional.

Também  lhes  agradeço  pela  paciência,  compreensão  e  companheirismo

quando mais precisei de ajuda.



Ao professor Fabrício, a quem conheci apenas durante o mestrado, mas que

foi de suma importância para meu amadurecimento profissional, propondo-me

desafios que eu pensava não ser capaz de superá-los.

Ao professor Ivan Castelar, por ter me acompanhado em quase toda a minha

vida acadêmica e por quem tenho um apreço muito grande.

Aos demais professores e funcionários do CAEN, por fazerem parte da minha

história acadêmica.

À FUNCAP, pelo apoio financeiro, fornecendo-me bolsa de estudos durante o

curso de mestrado.

Às minhas grandes amigas de longas datas Ingrid Vanessa, Nariane, Érica e

Dona Tânia, aos quais muito estimo e considero. 

Aos meus queridos amigos Kamilla, Luzanilda, Rafael e Rodrigo por tantos e

tantos anos de amizade.  

A todos os meus amigos do CAEN.

Aos  meus  grandes  e  especiais  amigos  Daniel  Barboza,  Elano  Ferreira  e

Leandro Rocco, cuja a amizade foi predominante sobre o espírito competitivo e

o individualismo, desde a graduação.

           

          



RESUMO

Esse  trabalho  investiga  causalidade  entre  receitas  próprias,  despesas

correntes e transferências correntes para os municípios brasileiros no período

de 1995 a 2006. Essas relações de causalidade sugerem como os governos

procedem em suas decisões acerca de finanças públicas. Com isso, podem-se

adotar medidas mais eficientes no combate aos desequilíbrios fiscais. Também

se  analisa  como  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)  modificou  o

relacionamento dinâmico entre essas variáveis. Estimativas de modelos VAR

para dados em painel apontam que antes da LRF (1995-2000) sustenta-se a

hipótese  de  “taxar  e  gastar”.  Já  após  a  LRF  (2001-2006),  encontram-se

evidências de sincronismo fiscal entre taxação e gastos públicos.

Palavras-Chave:  Finanças  municipais,  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,

Causalidade.  



ABSTRACT

This paper studies causality among own source revenues, current expenditures

and current grants for Brazilian municipalities in the period of 1995 to 2006.

These  causality  relationships  reflect  how governments  take  decisions  about

their  finances.  It  also  analyses  the  effects  of  the  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal (LRF) on the dynamic relationship among their main financial variables.

Results  from panel  data  VAR models  suggest  that  the  hypothesis  “tax  and

spend”  prevails  before  LRF (1995-2000)  while  fiscal  synchronization  occurs

after it.

Key words: municipal finances, Lei de Responsabilidade Fiscal, causality.
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1. INTRODUÇÃO



A discussão sobre a relação entre receitas e despesas governamentais tem

sido novamente tema de destaque entre cientistas políticos e economistas. Isto se deve

ao recente aumento da importância do setor público na economia e à necessidade de

maior controle sobre déficits orçamentários nos governos federais e locais. Central a

esse debate, o entendimento da dinâmica intertemporal entre receitas e despesas torna-se

fundamental  para  planejar  estrategicamente  o  orçamento  governamental  e  avaliar  o

comportamento de seus componentes dentro do sistema tributário vigente. 

Para  o  Brasil,  existem  poucos  trabalhos  que  estudam  o  comportamento

dinâmico entre receitas e despesas. Um trabalho dessa natureza é muito importante, pois

com o entendimento do comportamento de suas finanças, o  governo brasileiro  seria

mais eficiente no combate aos desequilíbrios fiscais. Além disso, também é de suma

importância  avaliar  como alterações  no  sistema  tributário-fiscal  brasileiro,  como as

propostas  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  podem  alterar  o  relacionamento

dinâmico entre receitas e despesas.  

Existem quatro vertentes teóricas na literatura que explicam a relação entre

tributação  e  gastos  governamentais.  A primeira  denomina-se “taxar  e  gastar”  e  tem

como defensor mais conhecido Milton Friedman (1978). Ele argumenta que elevações

nas taxações conduzirão a maiores gastos.  De acordo com  Friedman, as despesas se

ajustarão para mais ou menos, a qualquer nível que possa ser sustentado pelas receitas.

Um trabalho produzindo esta ordem causal é o modelo proposto por Niskanen (1971) de

maximização orçamentária burocrática junto com uma lei que proíbe déficits. De outra

forma,  Wagner (1976) e  Buchanan e Wagner (1977) argumentaram que concentrando

taxação  sobre  impostos  diretos  ao  invés  de  indiretos  conduziria  as  pessoas  a

demandarem menores despesas.



A  segunda,  “gastar  e  taxar”,  defendida  por  Barro (1979),  afirma  que

impostos elevados e empréstimos resultam de despesas governamentais elevadas. Barro

(1979) não concorda com a idéia de  Buchanan e Wagner de que o déficit por si só

criaria  a  ilusão  fiscal  que  induz  os  políticos  a  gastarem  fundos  públicos

irresponsavelmente.  Peacock e Wiseman (1979) argumentaram que despesas elevadas

resultam de crises e que níveis de despesas elevadas tendem a persistir até mesmo após

as crises.

A terceira,  “despesa e  taxação são decididas simultaneamente”,  baseia-se

nas idéias de sincronismo fiscal de receitas e despesas que têm sua estrutura teórica no

modelo de taxação de benefícios de Lindhal e na regra do eleitor mediano (Black 1948).

Num exemplo dessa relação de causalidade,  Meltzer e  Richard  (1981) explicaram o

tamanho  do  governo  usando  um  modelo  em  que  despesas  e  receitas  mudam

concorrentemente. Eles não aceitam a teoria da ilusão fiscal em seus modelos.

A quarta “receitas e despesas são independentes” defende a hipótese de que

receitas e despesas não têm interdependência causal entre  si.  Este seria  o caso se o

processo orçamentário fosse seriamente afetado por interesses e agendas divergentes.

Hoover e Sheffrin (1992) destacam que, nos Estados Unidos - desde 1970 - se tenta criar

interdependência entre decisões de despesa e taxação.

Essas  hipóteses  têm implicações  diretas  com relação  às  propriedades  de

séries temporais  de despesas e receitas.  Sob a primeira hipótese,  níveis  passados de

receitas ajudam a prever níveis de despesas correntes. Sob a segunda, despesas passadas

ajudam a prever receitas correntes. Na terminologia que se tornou padrão na literatura



sobre a análise de vetor auto-regressivo (VAR), a questão é se receitas causam despesas

no sentido de Granger, ou despesas causam receitas no sentido de Granger1. 

Este  estudo analisa  a  causalidade  intertemporal  entre  receitas  e  despesas

para  os  municípios  brasileiros  e  possíveis  mudanças  relacionadas  à  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  (LRF).  O  procedimento  de  teste  para  causalidade  emprega

modelos de vetor auto-regressivo (VAR) para dados em painel, desenvolvido por Holtz

–  Eakin et al (1988). Os dados utilizados se referem a receitas próprias,  a despesas

correntes e a transferências correntes para os municípios brasileiros no período 1995-

2006. Para análise, propõe-se o uso de dois períodos de tempo, 1995-2000 (antes da

LRF) e 2001-2006 (depois da LRF) para observar se o implemento da LRF, a qual atua

como  um  limitador  de  despesas,  modifica  a  relação  de  causalidade  entre  gastos  e

tributação governamentais.   

Além dessa  introdução,  o  estudo é organizado como segue.  Na seção 2,

discute-se um referencial  teórico,  apresentando referências bibliográficas que versam

sobre causalidade entre receitas e despesas. Na seção 3, comentam-se os dados e dedica-

se uma subseção à Lei de Responsabilidade Fiscal. Na seção 4, o modelo econométrico

e o procedimento de estimação são descritos. Na seção 5, os resultados empíricos são

apresentados e, na seção 6, expõem-se as conclusões e discutem-se idéias para pesquisas

futuras.

1  Quando se tratar  de causalidade neste trabalho, referir-se-á à causalidade no

sentido de Granger. Logo, de agora em diante, utilizar-se-á somente o termo “causa”, ao

invés de “causa – Granger”, para se fazer menção à causalidade no sentido de Granger

entre as variáveis.  



2. REFERENCIAL TEÓRICO

Durante as duas últimas décadas, foram várias as tentativas de determinar a

direção  de  causalidade  entre  despesa  e  taxação.  Quase  todos  os  estudos  empíricos

existentes  consideraram  o  caso  dos  Estados  Unidos  da  América  (EUA).  Uma

característica  notável  dessas  pesquisas  é  que  nenhum  consenso  se  atingiu  nas

conclusões. A maioria dos trabalhos usou dados de receita e despesa agregadas federais

ou dados para os estados. Os resultados são diversos, de modo que se torna difícil tirar

qualquer conclusão clara sobre eles.



Evidências  empíricas  nos  trabalhos  de  Manage e  Marlow (1986),  Ram

(1988), e Hoover e Sheffrin (1992) sustentam a hipótese de “taxar e gastar”. Manage e

Marlow  (1986) usaram dados anuais federais (1929-82) para os EUA e encontraram

evidências de causalidade bidirecional,  além de causalidade unidirecional de receitas

para despesas. Ram (1988), usando dados anuais (1929-83) e trimestrais (1947-83) para

o governo federal e para os estados dos EUA, encontrou causalidade de receitas para

despesas  nos  dados  federais,  mas  predominantemente  de  despesas  para  receitas  nos

dados  dos  governos  de  estados-locais.  Hoover e  Sheffrin (1992),  usando  dados

trimestrais  federais dos EUA (1950-89), encontraram que antes de 1960 os impostos

pareciam  causar  despesas,  mas,  depois  de  1960,  impostos  e  gastos  são  causados

independentemente.

A hipótese “gastar e taxar” foi sustentada por Anderson, Wallace e Warner

(1986) e Von Furstenberg, Green e Jeong (1986). Anderson, Wallace e Warner (1986)

usando  dados  federais  para  os  EUA  (1946-83),  encontraram  que  despesas  causam

receitas. Von Furstenberg, Green e Jeong (1986), usando dados trimestrais para os EUA

(1954-82), encontraram que despesas conduzem taxação.

Contudo, existem problemas quando se tenta definir relações de causalidade

entre  receitas  e  despesas  com  dados  agregados  federais  como  destacaram  Von

Furstenberg,  Green e  Jeong (1986)  e  Holtz  –  Eakin et  al (1989).  Como o governo

federal é envolvido em atividades de estabilização, é possível que, em certos casos, se

viesem severamente  os  resultados  em direção  à  aceitação  da  hipótese  de  “gastar  e

taxar”. Pode-se tentar ajustar os dados de modo que os efeitos dos ciclos de negócios

tenham efeitos reduzidos sobre os dados. O problema remanescente é como medir o

tempo e a severidade dos ciclos.

O  segundo  problema  diz  respeito  às  séries  temporais  que,  em  alguns

estudos, assumiram-se serem estacionárias. De acordo com avanços recentes na análise



de séries temporais,  isso é questionável e conduziria  a resultados espúrios.  Por isso,

outros  estudos  examinaram  se  receitas  e  despesas  são  cointegradas.  Bohn (1991),

usando dados orçamentários para os EUA de 1970 a 1980, encontrou evidências de que

mudanças nas taxas sinalizam substanciais  alterações  nas despesas.  Handroyiannis  e

Papapetrou (1996),  usando  dados  para  o  governo  central  da  Grécia  de  1957-93,

encontraram que despesas conduzem receitas. 

Utilizando técnicas de cointegração, Gadelha (2007) encontrou evidências

de sustentação da hipótese de sincronismo fiscal para o Brasil de 1980 a 2006.  Cheng

(1999), usando dados para a América Latina, encontrou causalidade bidirecional entre

receitas e despesas (Chile, Panamá, Brasil e Peru), mas também causalidade de receitas

para  despesas  (Colômbia,  República  Dominicana,  Honduras  e  Paraguai).  Bradley e

Payne  (1998)  encontraram,  também para  a  América  Latina,  sincronismo fiscal  para

Chile e Paraguai e receitas causando despesas para Colômbia, Equador e Guatemala.

Para  a  China,  Chang e  Ho (2002)  usaram dados  de  1977  a  1999  e  observaram  a

sustentação da hipótese de feedback fiscal entre receitas e despesas governamentais.

Embora  o uso de  dados para  estados  evite  o  problema de  atividades  de

estabilização, esse tipo de dado carrega outro problema, que Holtz – Eakin et al (1989)

mencionam; isto é, as especificidades inerentes aos governos locais. Considerando que

cada unidade local pode diferir com respeito às funções que desempenham, seu processo

orçamentário e ambientes políticos nos quais elas operam, seu acréscimo é questionável.

Em suma, as evidências com respeito à relação intertemporal entre receitas e

despesas parecem problemáticas. Isso se deve à consideração de estacionariedade das

séries  temporais,  que  varia  em  diferentes  artigos;  à  atividade  de  estabilização  do

governo central, que foi considerada em poucos trabalhos, e ao problema de agregação

de dados para governos locais.



O método desenvolvido por Holtz – Eakin et al (1988) possibilita o uso de

um vetor auto-regressivo (VAR) aplicado a dados em painel de municípios para analisar

as  relações  entre  receitas  e  despesas.  Assim,  nem  questões  de  estabilização  nem

problemas  de  agregação  impedem  a  interpretação  dos  resultados.  Além  disso,  a

estacionariedade das séries temporais  não é um problema no contexto de dados em

painel dinâmico.

Há  pelo  menos  quatro  estudos  que  testam  a  causalidade  no  sentido  de

Granger entre receitas e despesas usando VAR para dados em painel. Holtz – Eakin et

al (1989),  usando  dados  para  171  governos  municipais  dos  EUA,  encontraram

causalidade  unidirecional  de  receitas  para  despesas. Miosio e  Kangasharju (1997),

usando dados de 1965 a 1992 para 460 municípios finlandeses, encontraram evidências

de  causalidade  bidirecional  entre  receitas  e  gastos.  Dahlberg e  Johansson (1998),

através  de  dados  anuais  para  265  municípios  da  Suécia  no  período  de  1974-87,

encontraram  que  despesas  causam receitas.  Miosio (2001),  usando  dados  anuais  de

1985-1999  para  463  municípios  finlandeses,  estudou  as  mudanças  nas  relações  de

causalidade provocadas por uma alteração no sistema fiscal finlandês. Ele observou que

antes da mudança  despesas causavam receitas  e depois ocorria  o  sincronismo fiscal

entre receitas e despesas.  

Os resultados dos artigos anteriores são mais fáceis de comparar porque o

método utilizado é exatamente o mesmo. Ainda assim, os resultados diferem muito. A

razão disso situa-se provavelmente nas diferenças de estrutura fiscal, fatores históricos,

correlações  políticas  do  processo  fiscal  e  características  do  próprio  processo

orçamentário de cada município. Assim, a comparação entre dois municípios se torna

difícil. 



3.  DADOS

A base de dados utilizada neste trabalho foi coletada da publicação Finanças

do Brasil (FINBRA), fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os dados

contêm informações dos municípios brasileiros durante o período de 1995 a 2006. A

Finbra é construída com base nas contas encaminhadas anualmente pelos municípios à

STN até o dia 31 de abril do ano seguinte ao exercício fiscal.  

As  variáveis  utilizadas  no  trabalho  são  as  receitas  próprias,  as  despesas

correntes  e  as  transferências  correntes  dos  municípios  (Ver  Gráfico  1).  As  receitas

próprias, neste estudo, correspondem às receitas correntes deduzidas das transferências

correntes.  Já  as  receitas  correntes  englobam  as  receitas  tributária,  de  contribuição,

patrimonial,  industrial,  agropecuária,  de  serviços,  de  transferências  correntes,  e  das

demais receitas correntes.  Vale assinalar  que essas receitas deverão ser  destinadas a

atender despesas classificáveis em despesas correntes. 

As  despesas  correntes  destinam-se  ao  registro  do  valor  de  todas  as

operações destinadas à manutenção e funcionamento de serviços públicos, bem como as

relacionadas  a  obras  de  conservação,  adaptação  e  manutenção  de  bens  móveis  e



imóveis,  tais  como  pagamento  de  pessoal,  aquisição  de  material  de  consumo,

pagamento de serviços  prestados por  terceiros,  operação de escolas  e de centros  de

saúde,  dentre  outras.  Em termos contábeis,  ela se desdobra em despesas de custeio,

transferências e outras despesas correntes.

Já  as  Transferências  Correntes  englobam  as  Transferências

intergovernamentais, de instituições privadas, do Exterior, de pessoas, de convênios e as

transferências para o combate à fome.

As  transferências  correntes  foram  incluídas  no  trabalho  porque

considerações  teóricas  e  trabalhos  econométricos  anteriores  afirmam  que  as

transferências afetam as despesas municipais diferentemente das receitas próprias. Além

disso, pretende-se testar a existência do chamado efeito  flypaper, em que um aumento

de  uma  unidade  monetária  nas  transferências  correntes  estimula  mais  as  despesas

correntes do que o aumento de uma unidade monetária nas receitas próprias.  Holtz-

Eakin et al (1989) argumentam que, numa estrutura dinâmica, a interpretação do efeito

flypaper é a de que transferências correntes causam despesas correntes.

O Brasil adota a forma federativa de governo e utiliza o federalismo fiscal,

descentralizando as  atividades  do Governo  ao  ampliar  as  atribuições  dos  Estados  e

Municípios com respeito à arrecadação de impostos, à repartição destes entre os entes

da federação e à competência de cada um na prestação dos serviços públicos. O sistema

de  transferências  é  estabelecido  na  própria  constituição  de  1988,  que  prevê

transferências da União para Estados, via Fundo de Participação dos Estados (FPE), e da

União para os Municípios, via Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Segundo

Giuberti  (2005),  as  conseqüências  dessas  novas  atribuições  foram  o  aumento  da

responsabilidade  de  Estados  e  Municípios  na  prestação  de  serviços  públicos  sem

contrapartida nas receitas próprias, aumentando a dependência desses entes em relação



às  transferências  intergovernamentais.  Com  isso,  aumenta-se  a  possibilidade  de

ocorrência do efeito  flypaper.  Carvalho e Cossio (2001) afirmam que esse efeito está

presente nas finanças dos municípios brasileiros, sendo mais forte nas regiões Norte e

Nordeste do país.

Os dados foram divididos em dois períodos, 1995 – 2000 e 2001 – 2006,

para analisar a relação entre o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e o

inter-relacionamento dinâmico entre receitas, despesas e transferências municipais. A

base de dados apresenta alguns inconvenientes como erros de digitação, omissão ou

ausência  de  informações  nas  contas  e  criação  e  extinção  de  municípios. Antes  da

estimação,  a  amostra  passou  por  três  filtros  na  tentativa  de  se  captarem  possíveis

distorções nos dados. Foram eliminados da amostra municípios que não possuíam seus

dados declarados em todos os anos nos dois  períodos;  municípios que apresentaram

transferências correntes maiores que receitas correntes e municípios que apresentaram

crescimento maior que três vezes em alguma das variáveis usadas na estimação. Com

isso, para efeito de estimação, restaram 1365 municípios, de um total de 1546, quando

se estabeleceu o primeiro filtro.        

   

Todas as variáveis são convertidas em termos reais usando o Índice Geral de

Preços – Disponibilidade Interna (IGP - DI), de modo que as variáveis de 1995 a 2000

são convertidas em preços de 2006. Seguindo Holtz – Eakin (1989), todas as variáveis

são  transformadas  em logaritmos  naturais  antes  da  estimação  e  variáveis  dummies

temporais  são  incluídas  no  modelo  para  controlar  possíveis  tendências  e  fatores

macroeconômicos comuns a todos os municípios.

3.1 LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL



A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) surgiu

em um contexto no qual era necessário impor limites e metas numéricas aos gestores da

política fiscal, nos vários níveis de governo, a fim de se gerar menores déficits fiscais e

menor acúmulo de dívida, dentre outros resultados sinalizadores de uma atitude fiscal

responsável. O principal objetivo da LRF consiste em promover a disciplina fiscal da

União, Estados e Municípios.

De acordo com Fioravante et al (2006), o cenário em que se encontravam os

estados e municípios, logo após a queda da inflação em 1994, era restritivo do ponto de

vista  fiscal,  no sentido de que os governos  subnacionais  (estados e municípios) não

podiam mais se endividar e fazer frente às suas despesas. Nesse sentido, a LRF veio

impor limites ao gasto e ao endividamento excessivo, ratificando e consolidando um

processo de ajuste que havia se iniciado com vários acordos de renegociação das dívidas

estaduais em 1993 e 1997.

Para  assegurar  a  mudança de  comportamento  dos  governos  subnacionais

(GSN), o governo federal iniciou uma série de negociações para alterar as instituições

orçamentárias  o  que  culminou  na  aprovação  da  LRF em 2000.  A LRF reforçou  o

processo orçamentário e atribuiu papéis mais importantes ao Plano Plurianual (PPA), à

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO

apresenta o anexo de metas fiscais, no qual se estabelecem metas de resultado primário,

nominal, dívida pública, receitas e despesas, para o exercício corrente e para os dois

seguintes. Além disso, a LDO apresenta também um anexo de riscos fiscais e um anexo

com os objetivos macroeconômicos. Já a LOA estabelece minuciosamente as receitas e

despesas,  que devem ser compatíveis  com as metas do Plano Plurianual  e as metas

fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias.     

      



Com respeito aos gastos públicos, a LRF impôs limites rígidos para o gasto

com  pessoal  e  endividamento  público,  assim  como  mecanismos  de  correção  para

eventuais  desvios.  Em caso de  arrecadação menor  que  a  prevista,  o  município  fica

proibido de fazer empenhos de modo a garantir o cumprimento das metas fiscais, com

exceção  de  despesas  de  caráter  obrigatório,  constitucionais  ou  legais,  se  forem

ressalvadas na LDO ou ainda se o empenho estiver ligado ao serviço da dívida. Além

disso, a LRF instituiu a chamada “Regra de Ouro”, em que os Entes ficam proibidos de

contratar  empréstimos  para  fazer frente a despesas correntes.  Assim,  o montante de

operações de crédito fica limitado ao montante da despesa de capital.

Além de despesa com pessoal e endividamento, a LRF também dispõe sobre

operações  de  crédito,  criação  de  despesas  permanentes,  gastos  em  anos  eleitorais,

previsão  de  receitas,  renúncia  de  receitas,  transferências,  transparência  nos

procedimentos de elaboração e divulgação dos relatórios fiscais, e prevê punições - caso

não sejam cumpridas as normas. 

Os limites de gasto com pessoal e a “Regra de Ouro” são os pontos que mais

afetam  o  gasto  público  e  atuam  diretamente  no  sentido  de  controlar  déficits  e

acumulação de dívidas. No caso de limite com pessoal, além dos limites globais de 60%

da  receita  corrente  líquida  para  Estados  e  Municípios  e  50%  para  União,  a  Lei

Complementar  no96  estabelece  limites  para  gastos  com pessoal  em cada  Poder.  De

acordo  com  Giuberti  (2005),  a  imposição  de  limites  específicos  para  despesa  com

pessoal está ligada ao fato deste ser o principal item de despesa corrente e apresentar um

histórico  elevado por  um longo período.  Vale  ressaltar  que  gastos  elevados  com o

funcionalismo público  reduzem a  receita  disponível  para  fornecer  serviços  públicos

básicos e para investir em infra-estrutura.       

  



Lembrando que despesa com pessoal é um dos componentes de maior peso

na despesa corrente e que a receita corrente líquida é obtida a partir da receita corrente,

o presente trabalho analisa se essa fixação indireta das despesas correntes às receitas

correntes  provoca  alguma  influência  na  causalidade  entre  receitas  e  despesas

municipais. Vale ressaltar ainda que este trabalho estuda somente o impacto da LRF na

causalidade  entre  despesa  e  taxação,  não  se  preocupando  com  a  magnitude  desse

impacto.

Gráfico 1. Receitas Próprias (RP), Despesas Correntes (DC), Transferências Correntes
(TC) e Receitas Correntes (RC) Agregadas Municipais (em bilhões de R$, preços de
2006). 

Fonte: Gráfico obtido pelo autor com dados da FINBRA.



4. MODELO ECONOMÉTRICO

Para investigar os efeitos de receitas e despesas, estimam-se regressões para

dados  em painel  dinâmico  usando o  método  desenvolvido  por  Holtz  –  Eakin et  al

(1988).  Considera-se,  inicialmente,  o teste  de causalidade de Granger  em sua forma

usual. Uma variável X  é dita não causar (Granger) a variável Y  se: 

E {Y t∣Y t−1 ,Y t−2 , . . . ,Y 1 , X t−1 , X t−2 , . . . , X1}=E {Y t∣Y t−1 ,Y t−2 , . . . ,Y 1}

Onde  E {.∣. }  denota uma projeção linear. Intuitivamente, se a previsão de

Y t , dada a história de Y , não puder ser melhorada incluindo a história de X , então

X t  não causa Y t .  

Essencialmente,  o  procedimento  consiste  em  estimar  uma  regressão  da

forma:

(3.1)



Y t=α0∑
l=1

m

αl Y t−l∑
k=1

m

δ k X t−kut

Onde os  α ’s  e  δ ’s  são parâmetros  a serem estimados,  o tamanho da

defasagem m  é suficiente para assegurar que ut
seja um ruído branco. Testar se X t

não causa (Granger) Y t  é um teste de hipótese conjunta δ 1=δ 2=. . .=δ m=0 . Isso

pode  ser  feito  usando  um  teste  F  padrão.  Similarmente,  testar  se  Y t  não  causa

(Granger) X t  é um teste de hipótese λ1=λ2=. . .=λm=0  na equação

Dadas as hipóteses A: δ 1=δ 2=. . .=δ m=0 e B: λ1=λ2=. . .=λm=0 , das

equações (3.2)  e (3.3),  pode-se distinguir  entre  as  quatro relações  intertemporais  de

causalidade: (i) causalidade unidirecional de X t  para Y t
 é indicada se A for rejeitada

e B não-rejeitada. (ii) causalidade unidirecional de Y t  para X t
 é encontrada se B for

rejeitada  e  A  não-rejeitada.  (iii)  causalidade  bilateral  é  obtida  caso  A  e  B  forem

rejeitadas e (iv) independência causal é indicada se nem A, nem B forem rejeitadas.

Para implementar o teste, devem existir observações suficientes para  X e

Y a  fim  de  obter  estimativas  consistentes  dos  parâmetros  na  equação  (3.2).  Em

aplicações de séries temporais, essas observações são obtidas de um longo período de

tempo.  Em  contraste,  dados  em  painel  usualmente  têm  um  número  relativamente

pequeno de observações. Ao invés disso, freqüentemente existe um grande número de

(3.3) X t=γ0∑
l=1

m

γl X t−l∑
l=1

m

λl Y t−lεt

(3.2)



unidades, mas com poucos anos de observações. Para estimar os parâmetros da equação

(3.2),  combinam-se  dados  de  diferentes  unidades,  um  procedimento  que  impõe  a

restrição de que a estrutura básica é a mesma para cada unidade. 

Com isso, não se pode juntar as observações num painel dinâmico e usá-las

para estimar a equação (3.2), pois o problema desse procedimento é que ele ignora a

possibilidade que cada unidade tenha um efeito individual – que se traduz, na prática, no

intercepto. O efeito individual resume a influência de variáveis não observadas que têm

efeito persistente sobre a variável dependente. Com a extensão de que outras variáveis

do lado direito  são correlacionadas com os efeitos individuais,  na omissão destes as

estimativas serão inconsistentes.

Assumindo  que  existam  N  unidades  observadas  em  T  períodos  e

denotando i  como o índice para as unidades e t  para os períodos temporais, suponha

a existência  de  um efeito  individual  ( f i )  para  i -ésima unidade.  O modelo  tem a

forma:

Y it=α0∑
l=1

m

αl Y it−l∑
l=1

m

δ l X it−l f iuit

                                          i=1, . . . , N  ; t=m1, . . . ,T .

Uma  forma  padrão  de  estimar  o  efeito  individual  é  tomar  a  primeira

diferença para eliminar  f i  e então usar Mínimos Quadrados Ordinários  (MQO) ou

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG) para a equação diferenciada:

(3.4)



Y it−Y it−1=∑
l=1

m

αl Y it−l−Y it−l−1∑
l=1

m

δ l X it−l−X it−l−1uit−uit−1

                         i=1, . . . , N  ; t=m2, . . . ,T .

Um exame de (3.5) indica a falha contida nesta abordagem. No contexto

utilizado, como Y it−1  depende de uit−1 , o termo de erro uit - uit−1  é correlacionado

com o regressor ( Y it−1 - Y it−2 ).

O fato é que a diferenciação pode induzir um problema de simultaneidade

que é bem conhecido da literatura convencional sobre análise de séries temporais e vem

sendo explorado no contexto de dados em painel (Chamberlain, 1983). A solução usual

é empregar um estimador  de variáveis instrumentais.  Isso será utilizado no presente

estudo, mas de uma forma diferente da usual, porque muda no tempo o número de

variáveis  que  são  candidatas  legítimas  ao  uso  de  variáveis  instrumentais  muda  no

tempo.

A forma mais direta para motivar um procedimento de estimação para (3.5)

é  discutir  sua  identificação.  O critério  usado para  identificação  é  o  de  que  existirá

número suficiente de variáveis instrumentais para permitir a estimação da equação. Isto

conduz  diretamente  a  um  estimador  de  variáveis  instrumentais  que  tem  uma

interpretação de Mínimos Quadrados Generalizados (GLS).

Inicialmente, assume-se que o termo de erro uit  nem é correlacionado com

os valores passados de Y e X , nem com o efeito individual; ou seja,

(3.5)



E {Y is uit }=E {X is uit }=E { f i uit }=0 , st

As condições de ortogonalidade (3.6) podem ser usadas para identificar os

parâmetros de (3.5) desde que o distúrbio  vit=uit−uit−1 seja não correlacionado com

Y it−s
e  X it−s ,  para  s≥2 . A equação para o período  t  tem 2 m  variáveis do lado

direito. Para identificar seus parâmetros, deverá existir no mínimo o mesmo número de

variáveis  instrumentais.  As  2  t−2   variáveis  [Y it−2 , . . .Y i1 , X it−2 , . . . , X i1 ]  são

disponíveis como variáveis instrumentais para estimar a equação no período t . Assim,

para ter pelo menos tantas variáveis instrumentais quanto variáveis do lado direito, é

necessário que 2  t−2  ¿ 2 m , ou  t ¿ m2 .

Dada essa estrutura de defasagem, é impossível estimar as equações (3.5)

para períodos antes de  t=m2 ; assim, essas equações são ignoradas. Claramente, a

decisão sobre quais equações ignorar depende das hipóteses com respeito ao tamanho da

defasagem.  Caso  se  faça  uma  hipótese  incorreta  e  trunque-se  a  distribuição  da

defasagem, as estimativas dos parâmetros serão inconsistentes. Isso cria um problema

potencial de identificação quando a defasagem for desconhecida. Não se apresenta um

tratamento  geral  do problema e utiliza-se  somente  a  restrição  direta,  implicitamente

imposta acima; isto é, que se a maior defasagem for  m , então o de período  T  será

maior que m2 .

Essas considerações sugerem o seguinte procedimento de estimação. Faz-se

alguma  hipótese  sobre  o  tamanho  da  defasagem  “ m ”.  Entende-se  (3.5)  como  um

sistema de T−m−1  equações, com as restrições dos α ’s e δ ’s serem os mesmos

em cada equação. Um estimador eficiente pode ser formado em três passos:

1) Estimam-se as equações para cada período usando Mínimos Quadrados de Dois

Estágios (2SLS). Com exceção do caso padrão, a lista de variáveis instrumentais

(3.6)



não é a mesma para cada equação; pois, como foi visto, a lista de variáveis não-

correlacionadas  com  os  erros  mudam a  cada  período.  Este  processo  produz

estimativas  consistentes  de  todos  os  parâmetros  do  modelo.  Usam-se  os

parâmetros estimados para calcular o vetor de resíduos em cada período.

2) Usando os resíduos e a matriz de instrumentos, estima-se a matriz de variância-

covariância entre os erros.

3) Usa-se a matriz de variância-covariância e todas as observações disponíveis para

formar um estimador GLS do vetor de parâmetros completo.

Holtz-Eakin,  Newey  e  Rosen  (1988)  fornecem  fórmulas  explícitas  do

procedimento  acima.  Eles  mostram  também  que,  neste  modelo,  restrições  lineares

podem ser testadas da forma convencional, ou seja, observando que a diferença entre a

soma restrita e irrestrita de quadrados dos resíduos segue uma distribuição  χ2  (qui-

quadrado). No presente contexto, as restrições lineares são associadas a três questões

particularmente interessantes:

1) Os parâmetros são estacionários? A equação (3.5) assume que os parâmetros são

constantes entre as unidades e no tempo. Uma especificação mais geral permite

que todos os parâmetros dependam do tempo:

Y it=α0 t∑
l=1

m

αlt Y it−l∑
l=1

m

δ lt X it−lψt f iuit

                                             t=m1, . . . ,T

Onde  ψt  é um parâmetro multiplicando o efeito individual.  Agora, tomando

simplesmente  a  primeira  diferença,  não  se  elimina  o  efeito  individual.  Entretanto,

(3.7)



seguindo Chamberlain (1983), multiplica-se a equação para o período t  por ψt1 /ψt  e

subtrai-se da equação para o período t1 , levando a

Y it=at∑
l=1

m1

clt Y it−l∑
l=1

m1

d lt X it−lvit     ;    t=m2, . . . ,T                                    

Onde: 

r t=ψt1 /ψt−1

at=α0 t−r t α0 t−1

c1 t=r tα1 t

clt=αlt−r t αl−1, t−1      ;     l=2, . . . , m

cm1, t=−r t αm ,t−1

d1 t=δ 1 t

d lt=δ lt−r t δ l−1, t−1      ;     l=2, . . . , m

dm1, t=−r t δ m ,t−1

vit=uit−r t uit−1 .

As condições de ortogonalidade (3.6) implicam que o termo de erro da equação
transformada (3.8) satisfaz a condição de ortogonalidade

       E [Y is vit ]=E [X is vit ]=0  , st−1                                                                   

(3.8)

(3.9)



O vetor de variáveis instrumentais disponível para identificar os parâmetros da
equação (3.8) é: 

[1,Y it−2 , . . . ,Y i1 , X it−2 , . . . , X i1 ] .

Uma condição necessária  para identificação é que existam pelo menos tantos

instrumentos  quanto  variáveis  no  lado  direito.  Observa-se  que  em  cada  uma  das

equações em (3.8) existem 2 m1   variáveis no lado direito e uma constante, ou seja,

um  total  de  2 m3  parâmetros.  Já  o  vetor  de  variáveis  instrumentais  apresenta

2  t−2 1  parâmetros.  Logo,  exige-se  que  t≥m3  para  que  haja  um  número

suficiente de instrumentos para a equação no período t . Assim, permitir a variação dos

parâmetros no tempo torna a identificação mais difícil. No entanto, o procedimento de

estimação básico, discutido acima, ainda pode ser empregado. Especificamente:

i) Escolhe-se um valor relativamente grande para  m  de modo a evitar a

truncagem inapropriada da estrutura de defasagem;

ii) Estima-se o modelo com e sem estacionariedade dos parâmetros;

iii) Comparam-se as somas de quadrados dos resíduos.

2) Qual  o  tamanho  correto  da  defasagem  “ m ”?  Denota-se  por  m  o  valor

relativamente grande de m , usado para estimação inicial do modelo. Reestima-

se  (3.5)  ou  (3.8)  com  m= m−1 .  Se  o  aumento  na  soma de  quadrados  dos

resíduos for alto, então  m = m  será aceito. Se o aumento for baixo, então

tenta-se  m= m−2 . Continuam-se a testar sucessivamente defasagens menores

até esta ser rejeitada pelos dados, ou m = 0 .  



3) X causa  Y  ? No modelo com coeficientes estacionários, equação (3.5), isso

será  simplesmente  um  teste  de  hipótese  conjunta  δ 1=δ 2=. . .δ m=0 .  No

modelo com coeficientes  não-estacionários,  o  mesmo procedimento  pode ser

aplicado a  d lt  da equação (3.8). De (3.8a) fica claro que, se todos os  δ ´ s

forem zero, os d ´ s serão nulos.

Quando  se  testam  as  hipóteses  de  estabilidade  dos  parâmetros  no  tempo,

tamanho de defasagem e causalidade das variáveis, utiliza-se um procedimento de teste

seqüencial, em que os modelos são estimados na forma restrita e irrestrita. Q  é a soma

de quadrados dos resíduos irrestrita e  Qr ,  a restrita.  Q  e  Qr  têm distribuição qui-

quadrado  à  medida  que  N cresce.  Por  analogia  à  estatística  F ,  no  modelo  linear

padrão, a estatística de teste apropriada é:

L=Qr−Q

L  também tem distribuição  qui-quadrado com graus  de liberdade igual  aos

graus  de  liberdade  de  Qr  menos  os  de  Q .  Quando  todos  os  parâmetros  forem

identificados sob a hipótese nula e a alternativa, os graus de liberdade de Q são iguais

ao número de variáveis instrumentais menos o de parâmetros.

5.  RESULTADOS

(3.10)



O  foco  deste  artigo  é  a  causalidade  dinâmica  entre  receitas  próprias  e

despesas correntes e suas relações com a LRF. Primeiro, estima-se um modelo no qual a

receita aparece no lado esquerdo e, no direito, suas próprias defasagens e as defasagens

de  despesa  e  transferência.  Para  controlar  possíveis  tendências  e  influências

macroeconômicas, incluem-se variáveis  dummies temporais para cada ano na amostra.

O  mesmo  procedimento  é  feito  para  despesa  e  transferência.  Os  resultados  das

estimações  são  usados  para  investigar  a  estabilidade  dos  parâmetros,  tamanho  da

defasagem e causalidade.

A estratégia adotada para as estimações pode ser resumida como:

1- Escolhe-se uma defasagem suficientemente grande;

2- Estima-se o modelo irrestrito, em que os parâmetros são variáveis (equação 3.8).

Conduz-se  o  teste  para  sobre-identificação  das  restrições  e  observa-se  se  a

hipótese desse modelo deve ser ou não rejeitada;

3- Estima-se a equação (3.5) e testa-se se todos os parâmetros são constantes;

4- Dado o modelo escolhido pelos passos 1-3, testa-se se o tamanho da defasagem

pode ser reduzido;

5- Dados os passos 1-4, os testes de causalidade são realizados pela retirada da

cada variável do lado direito.

De acordo com Holtz-Eakin et al (1989), inferências sobre causalidade serão

incorretas  se  o  tamanho  da  defasagem  for  incorretamente  estabelecido  ou  a

estacionaridade dos parâmetros for erroneamente imposta. Para evitar erros do tipo II,

escolhe-se o nível  de significância em 10% para testes do tamanho da defasagem e

estacionariedade dos parâmetros, ao invés dos níveis convencionais de 5% ou 1%. Já

para se testar causalidade, utiliza-se o nível de significância a 5%.



5.1 PERÍODO 1995-2000

Os resultados da equação de receitas  para  os  anos  1995-2000  são

apresentados  na  tabela  1.  Admitindo-se  que  o  modelo  inicial  seja  um Vetor  Auto-

regressivo (VAR) com estrutura de parâmetros variáveis e 2 defasagens, observa-se que

o modelo mais geral tem valor Q  de 2,98 com 6 graus de liberdade ( Df Q )2. O valor

crítico da χ2  a 10% é de 12,01, de modo que não se rejeita o modelo mais geral como

ponto  de  partida.  Depois,  restringe-se  o  modelo  assumindo  que  os  parâmetros  são

constantes obtendo Qr  de 18,08 com 18 graus de liberdade. Dessa forma, o valor de

L  é de 15,10 com 12 graus de liberdade ( Df L ).  A 10% de significância,  o valor

crítico da qui-quadrado com 12 graus de liberdade é 18,54.  Portanto, não se rejeita a

hipótese de parâmetros constantes.

No passo seguinte, investiga-se a possibilidade de redução do tamanho da

defasagem, condicionada à  hipótese de parâmetros  constantes  no tempo.  Quando se

impõe m=1 , obtém-se um valor Q  de 22,02 com 21 graus de liberdade. Quando se

2   Os graus de liberdade são calculados subtraindo o número total de parâmetros do
número  total  de  varáveis  instrumentais.  Para  o  ano  de  2000,  existem  4  anos  de
instrumentos (1998,1997,1996,1995).  Logo, 4*3=12 mais  a constante,  resulta  em 13
variáveis instrumentais. Para o ano de 1999, os anos de 1997 a 1995 são usados para
calcular o número de instrumentos, resultando em (3*3)+1 =10 instrumentos. O número
total de instrumentos é então 13+10+7+4=34. Por ano há 3*2+1 =7 parâmetros. Assim,

o  número  total  de  parâmetros  é  7*4=28.  Portanto,  os  graus  de  liberdade  para  Q
correspondem a 34–28=6.



compara este valor para Q  com o obtido na linha ii) da tabela 1, resulta num valor para

L  de 3,94 com 3 graus de liberdade. O valor crítico da χ 3
2

 a 10% de significância é

de 6,25. Dessa forma, não se rejeitam as estimações com apenas uma defasagem.

Testando m=0  contra m=1 , observa-se um valor Q  de 468,21 com 24

graus de liberdade. Logo, obtém-se um valor  L  de 446,19 e 3 graus de liberdade. A

estatística  χ 3 
2

 a 10% de significância é de 6,25. Assim, rejeita-se a inexistência do

modelo e aceita-se um VAR com parâmetros constantes e m=1 .

Condicionando-se  m=1  e coeficientes constantes, o teste de causalidade

pode ser realizado. Para testar  se despesas causam receitas,  a equação de receitas é

estimada sem despesas e o aumento na estatística qui-quadrado é avaliado. O valor Q ,

quando as despesas são excluídas, é 22,21 com 22 graus de liberdade, o que conduz a

um valor  L  de  0,19  com 1  grau  de  liberdade.  O valor  crítico  da  χ 1 
2

 a  5% de

significância é de 3,84. Logo, não se rejeita a hipótese de que o VAR com parâmetros

constantes e m=1  seja estimado sem despesas do lado direito; portanto, despesas não

causam receitas no sentido de Granger. 

Já  para  se  testar  causalidade  entre  receitas  e  transferências,  realiza-se  o

mesmo procedimento acima. Assim, o valor Q , quando as transferências são excluídas

do lado direito da equação de receitas, é de 22,14 com 22 graus de liberdade. Dessa

forma, obtém-se um valor L  de 0,19 com 1 grau de liberdade. Comparando-se com o

valor  crítico  da   χ 1 
2

 a  5%  de  significância,  que  é  3,84,  pode-se  concluir  que

transferências não causam receitas no sentido de Granger.  

Resumindo os resultados da equação de receitas, observa-se que no período

de 1995 a 2000, as receitas podem ser descritas por um processo dinâmico com um ano



de defasagem e estrutura de parâmetros constantes no tempo. Além disso, rejeitam-se as

hipóteses de que despesas causam receitas e que transferências causam receitas.

TABELA 1. EQUAÇÃO DE RECEITAS (1995-2000) 

Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

Depois, apresentam-se os resultados para a equação de despesas. Como o

procedimento do teste foi escrito acima em detalhes, faz-se apenas um breve resumo dos

relatos da tabela 2:

a) Admite-se um modelo inicial com m=2  e parâmetros variáveis com ponto de

partida (linha i);

b) Rejeita-se a hipótese de um VAR (2) com coeficientes constantes e aceita-se um

VAR (2) com coeficientes variáveis (linha ii);

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes  variáveis,

m=2
2,98 6 - - 12,01 Não

ii) Coeficientes  constantes,

m=2
18,08 18 15,10 12 18,54 Não

iii) m=1 , ii) 22,02 21 3,94 3 6,25 Não

iv) m=0 , iii)
468,2

1
24 446,19 3 6,25 Sim

v) Sem despesa, iii) 22,21 22 0,19 1 3,84 Não



c) Rejeita-se  a  hipótese  de  que  m=1  contra  m=2 ,  dada  a  hipótese  de

coeficientes constantes (linha iii). Assim admite-se um VAR (2) com estrutura

de parâmetros variáveis;

d) Transferências causam despesas (linha iv);

e) Receitas causam despesas (linha v).

Assim, os testes indicam que a especificação correta da equação de despesas

para  o  período  1995-2000  se  apresenta  como  um  VAR  com  duas  defasagens  e

coeficientes variáveis  no tempo. O resultado mais importante  é que receitas causam

despesas.  Como  se  mostra  acima  que  despesas  não  causam  receitas,  há,  portanto,

evidências de sustentação da hipótese proposta por  Friedman  de “taxar e gastar”, no

período  de  1995-2000.  Dessa  forma,  a  arrecadação  atual  afeta  diretamente  o

comportamento futuro das despesas. 

Hall (1978)  mostrou  que,  sob  certas  condições,  a  determinação  de

orçamentos governamentais por otimização forward looking implicaria que somente as

despesas  passadas  ajudariam  a  prever  o  comportamento  das  despesas  no  período

corrente.  Diante  dos  resultados  obtidos,  claramente  essa  hipótese  é  rejeitada.  Como

receitas causam despesas no sentido de Granger, as receitas próprias passadas também

influenciam o comportamento atual das despesas correntes. Portanto, antes da LRF, os

municípios  focavam sua  atenção  nas  receitas  próprias  para  controlar  suas  despesas

correntes e seus déficits públicos.  

Além disso,  observa-se  que  as  transferências  correntes  causam despesas

correntes,  confirmando as  expectativas  em torno  da ocorrência  do efeito  flypaper  e

ratificando os resultados obtidos por Carvalho e Cossio (2001). A presença desse efeito

se deve em grande parte à forma Federativa de governo e ao federalismo fiscal adotados



no Brasil, impondo maiores responsabilidades aos Municípios na prestação de serviços

públicos, que não têm contrapartida nas receitas. Com isso, os Municípios se tornaram

mais dependentes das transferências intergovernamentais.   

TABELA 2. EQUAÇÃO DE DESPESAS (1995-2000) 

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes variáveis,

m=2
1,87 6 - - 12,01 Não

ii) Coeficientes constantes,

m=2
17,97 18 114,82 12 18,54 Sim

iii) m=1 , i) 16,78 15 14,91 9 14,68 Sim

iv) Sem receita, i) 15,41 12 13,54 6 12,5 Sim

v) Sem Transferência, i) 23,39 12 21,52 6 12,59 Sim

Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

A  tabela  3  contém  os  resultados  para  a  equação  das  transferências.

Resumindo:

a) Não se rejeita um modelo inicial com m=2  e parâmetros variáveis com ponto

de partida (linha i);

b) Rejeita-se a hipótese de que o VAR com duas defasagens apresente coeficientes

constantes, aceitando-se assim a hipótese de coeficientes variáveis;

c)   Rejeita-se a redução de defasagem de m=1  contra m=2 , dada a hipótese de

coeficientes  variáveis.  Logo,  admite-se  um  VAR  com  duas  defasagens  e

coeficientes variáveis;

d) Receitas causam transferências;

e) Despesas não causam transferências.



Logo,  a  equação  de  transferências  se  constitui  de  um  VAR  (2)  com

parâmetros  variáveis.  Observa-se  ainda que receitas  causam transferências,  enquanto

despesas no período corrente não determinam as transferências futuras. 

  

TABELA 3. EQUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS (1995-2000) 

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes variáveis,

m=2
1,43 6 - - 12,01 Não

ii)  Coeficientes constantes,

m=2
180,54 18 179,11 12 18,54 Sim

iii) m=1 , i) 23,61 15 22,18 9 14,68 Sim

iv) Sem receita, i) 17,44 12 16,01 6 12,59 Sim

v) Sem despesa, i) 11,84 12 10,41 6 12,59 Não

Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

5.2 PERÍODO 2001-2006

O mesmo procedimento de teste para estabilidade dos parâmetros, tamanho

da defasagem e causalidade no sentido de Granger é realizado para o segundo período.

Os  resultados  da  equação  de  receitas  são  apresentados  na  tabela  4.  As

principais descobertas são que:

a) Admite-se um modelo inicial com m=2  e parâmetros variáveis como ponto de

partida (linha i);



a) Rejeita-se a hipótese de um modelo com  m=2  e coeficientes invariantes no

tempo (linha ii). Logo, admitem-se parâmetros variáveis;

b) Rejeita-se a hipótese de redução da defasagem de m=1  contra m=2 , dada a

hipótese de coeficientes variáveis (linha iii); 

c) Despesas causam receitas (linha iv);

d) Transferências causam receitas (linha v).

Assim, a equação de receitas se apresenta como um VAR com estrutura de

coeficientes variáveis no tempo e duas defasagens. A evidência mais expressiva é que as

despesas causam receitas.  Observa-se ainda que as transferências ajudam a prever o

comportamento futuro das receitas. 

TABELA 4. EQUAÇÃO DE RECEITAS (2001-2006) 

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes variáveis,

m=2
7,13 6 - - 12,01 Não

ii)  Coeficientes constantes,

m=2
30,62 18 23,49 12 18,54 Sim

iii) m=1 , i) 25,99 15 28,86 9 14,68 Sim

iv) Sem despesa, i) 29,85 12 22,72 6 12,5 Sim

v) Sem transferência, i) 22,07 12 22,72 6 12,5 Sim

Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

A tabela 5 apresenta os resultados para a equação de despesas. As principais

descobertas são que:

a) Admite-se um modelo inicial com m=2  e parâmetros variáveis com ponto de

partida (linha i);

b)  Admite-se a hipótese de coeficientes variáveis com uma defasagem de m=2

(linha ii);



c) Rejeita-se a hipótese de um VAR (1) contra a de um VAR (2), dada a hipótese

de coeficientes variáveis (linha iii);

d) Receitas causam despesas (linha iv);

e) Transferências causam despesas (linha v).

Logo, depois da introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal, as despesas

podem  ser  descritas  como  um  processo  dinâmico  com  dois  anos  de  defasagem  e

coeficientes variáveis no tempo. No teste de causalidade, o resultado mais importante é

a rejeição da hipótese de uma estimação sem as receitas, conduzindo a evidências de

que  receitas  causam  despesas.  Observou-se  também  que  transferências  causam

despesas.

Como se observou na equação de receitas que despesas causam receitas no

sentido de  Granger, há evidências de que, após o implemento da LRF, sustenta-se a

hipótese do sincronismo fiscal entre receitas e despesas. Logo, com a LRF em vigor, os

municípios passaram a adotar  um comportamento  mais  responsável  com respeito  às

suas finanças, à medida que as decisões sobre receitas próprias e despesas correntes

passaram a ser tomadas simultaneamente. 

Como destacam Manage e Marlow (1986), o ataque ao problema de déficits

orçamentários crescentes, quando existe sincronismo fiscal, deve se feito com cautela,

pois atitudes isoladas como aumentar a arrecadação, cortar despesas ou, ainda, mudar

ambas sem levar em consideração a interdependência causal entre receitas e despesas

podem levar  a  resultados  indesejados  em seus  impactos  sobre  a  situação fiscal  dos

municípios. Sob este cenário, as autoridades fiscais passaram a buscar elevações nas

receitas próprias e, simultaneamente, cortar gastos para controlar seus déficits públicos. 



Outro resultado também interessante foi a manutenção da causalidade de

transferências para despesas. Com isso, observa-se que a LRF não alterou a ocorrência

do  efeito  flypaper.  Portanto,  os  efeitos  sobre  as  finanças  municipais  da  forma  de

governo e do federalismo fiscal adotados no Brasil continuam a persistir mesmo após

vigorar a LRF. Esse resultado já era esperado, tendo em vista que a LRF alterou os

limites de gastos e endividamento públicos, mas não a composição das transferências

intergovernamentais repassadas aos municípios. 

TABELA 5. EQUAÇÃO DE DESPESAS (2001-2006) 

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes variáveis,

m=2
9,74 6 - - 12,01 Não

ii)  Coeficientes constantes,

m=2
84,47 18 74,73 12 18,54 Sim

iii) m=1 , i) 47,89 15 38,15 9 14,68 Sim

iv) Sem receita, i) 35,71 12 27,77 6 12,59 Sim

v) Sem transferência, i) 25,79 12 16,05 6 12,59 Sim

Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

A  tabela  6  apresenta  os  resultados  para  a  equação  de  transferências.

Resumindo:

a) Admite-se  um  modelo  inicial  com  m=2  e  parâmetros  variáveis  no  tempo

(linha i);

b) Rejeita-se a hipótese de coeficientes constantes, dado que m=2  (linha ii);

c) Rejeita-se a hipótese de redução de defasagem de m=1  contra m=2 , dada a

estrutura de parâmetros varáveis (linha iii);

d) Receitas causam transferências (linha vi);

e) Despesas não causam transferências (linha vii).



Portanto, as transferências se apresentam como um processo dinâmico com

duas  defasagens  e  estrutura  de  parâmetros  variáveis  no  tempo.  Com  respeito  a

causalidade, receitas causam transferências, o mesmo não ocorrendo com as despesas. 

 TABELA 6. EQUAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS (2001-2006) 

Q Df Q L Df L χ2 Rejeita?

i) Coeficientes variáveis,

m=2
5,85 6 - - 12,01 Não

ii)  Coeficientes constantes,

m=2
104,05 18 98,20 12 18,54 Sim

iii) m=1 , i) 39,65 15 33,80 9 14,68 Sim

iv) Sem receita, i) 31,57 12 25,72 6 12,59 Sim

v) Sem despesa, i) 17,91 12 12,06 6 12,59 Não

 Fonte: Resultados obtidos pelo autor.

É  importante  salientar  que,  embora  seja  difícil  explicar  a  mudança  da

estrutura  de  parâmetros  no  tempo,  esta  descoberta  põe  em xeque  os  trabalhos  que

simplesmente impõem a constância dos parâmetros sem realizar o teste necessário para

se assumir tal hipótese. Similarmente, a descoberta de que defasagens de um ou dois

anos  foram necessárias  para  se  descrever  o  comportamento  dinâmico  das  variáveis

fiscais indica que modelos que consideram somente o relacionamento contemporâneo

entre as variáveis omitem um aspecto importante do problema (Dahlberg e Johansson,

1998).   

6. CONCLUSÕES



Esse trabalho avalia o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) na

relação dinâmica entre  receitas  e  despesas para  os  municípios  brasileiros.  Os dados

utilizados se referem a receitas próprias, despesas correntes e transferências correntes

para os municípios brasileiros no período de 1995 a 2006. Para a análise, divide-se a

amostra em dois períodos: 1995 – 2000 (antes da LRF) e 2001 – 2006 (depois da LRF).

A análise empírica se baseia na técnica econométrica desenvolvida por Holtz – Eakin et

al (1988) que permite o uso de Vetor Auto-regressivo (VAR) com dados em painel.

Descobre-se  que,  antes  da  introdução  da  LRF,  sustenta-se  a  hipótese

preconizada  por  Friedman de  “taxar  e  gastar”.  Uma  possível  explicação  para  esse

resultado talvez seja a manutenção de uma elevada carga tributária pelos municípios

como forma de financiar seus gastos públicos. Assim, encontram-se evidências de que

os municípios focavam sua atenção nas receitas próprias para controlar suas despesas

correntes e seus déficits públicos.

Além  disso,  quebra-se  a  hipótese  de  determinação  dos  orçamentos

municipais por decisões forwad looking, como proposta por Hall (1978). Já que receitas

causam despesas  no  sentido  de  Granger,  as  receitas  próprias  passadas  também são

determinantes para o comportamento das despesas correntes no período atual,  e não

apenas as despesas correntes passadas e receitas próprias futuras. 

Após  o  implemento  da  LRF,  observa-se  a  sustentação  da  hipótese  de

“sincronismo fiscal”  entre  receitas  e  despesas,  ou  seja,  mantém-se a  causalidade  de

receitas  para  despesas  e,  simultaneamente,  despesas  passaram  a  causar  receitas  no

sentido de Granger. Talvez essa mudança seja explicada pela imposição de limites aos

gastos públicos  pela  LRF. Assim,  os  municípios  passaram a selecionar  melhor  suas

despesas  correntes,  tornando  seus  gastos  mais  produtivos,  levando  ao  aumento  da

atividade econômica, implicando aumentos das receitas próprias.   



 Portanto, a LRF parece ter induzido a atitudes mais responsáveis por parte

das autoridades municipais, à medida que as decisões sobre taxar e gastar passaram a

ser tomadas simultaneamente. Com isso, os municípios passaram a buscar elevações nas

receitas, cortando, simultaneamente, gastos para controlar seus déficits públicos.    

Outra descoberta importante foi a ocorrência do efeito flypaper nas finanças

dos  municípios  brasileiros,  confirmando  os  resultados  obtidos  Carvalho  e  Cossio

(2001). A presença desse efeito se deve, principalmente, à forma Federativa de Governo

e ao federalismo fiscal adotados no Brasil,  atribuindo maiores  responsabilidades aos

municípios na prestação de serviços públicos, sem contrapartida nas receitas, tornando

os municípios mais dependentes das transferências intergovernamentais.  

Para o Brasil, há poucos trabalhos que buscam entender o relacionamento

dinâmico  entre  receitas  e  despesas  municipais.  Contudo,  a  maioria  deles  assume  a

constância dos parâmetros no tempo sem realizar os testes para se assumir tal hipótese.

Considerando que a maioria das equações estimadas nesta tese apresentou estrutura de

parâmetros variáveis, põem-se severamente em dúvida os resultados encontrados nos

trabalhos anteriores que não realizam os devidos testes para descobrir o comportamento

dos  parâmetros  no  tempo.  Da  mesma  forma,  observando  que  foram  necessárias

defasagens  de  um  ou  dois  anos  para  se  explicar  o  comportamento  das  receitas  e

despesas, estudos que consideram apenas o relacionamento contemporâneo entre essas

variáveis omitem um aspecto muito importante do problema.

Em  estudos  posteriores,  analisar-se-á  a  sustentabilidade  fiscal  dos

municípios brasileiros e a não-linearidade do efeito  flypaper. Vários estudos apontam

que, na ocorrência desse efeito, um aumento nas transferências provoca um aumento nas



despesas. Todavia, uma redução nessas transferências não conduz a menores despesas,

podendo acarretar déficits municipais. 
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