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RESUMO 
 

Motivados pela evidência empírica do impacto econômico e social da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) sobre os municípios cearenses, o estudo contribui com o 
debate sobre os avanços da referida lei na aplicação dos recursos governamentais, 
especialmente os gastos com pessoal. Foi conduzido um exercício empírico para caracterizar 
como as prefeituras cearenses lidam com tal trade-off. Variáveis econômicas e sociais foram 
elaboradas para investigar os fatores que influenciam o aumento do limite de gastos com 
pessoal estabelecido pela LRF. A partir de modelos com dados em painel, corrobora-se o 
argumento de que, nos municípios cearenses, a consecução dos objetivos sociais contribui 
para o aumento dos gastos com pessoal, ao contrário de despesas com obras, tais como 
habitação e urbanismo. Verifica-se ainda que os municípios com maior arrecadação estão 
mais próximos da infração à LRF e que o efeito benéfico deste dispositivo foi desestímulo ao 
uso da “máquina pública” com fins eleitorais. 
 
Palavras-Chave: Lei de Responsabilidade Fiscal, Gastos Públicos, Ceará. 

 
 

ABSTRACT 
 

Motivated by the empirical evidence concerning fiscal and social impact of the Law of 
Fiscal Responsibility (LFR) on the local public administrations in the State of Ceará, this 
paper contributes to the debate about the enforcement of the Law to limit personnel expenses 
for a better allocation of public expenditures. An empirical exercise was conducted for testing 
such a tradeoff. Economic and social variables were designed to investigate the factors that 
raise the LFR expenditures index. Estimates from panel data models confirm that the 
achievement of the social investment goals raises the LFR index, as opposed to investments in 
housing, urbanism and infrastructure. Besides, the results allow to conclude that the larger the 
municipality tax revenues, the higher the chance the LFR index surpasses its upper limit, 
consequently, the socio-economic benefit from the public resources that should be provided 
by this political device is driven for alternative uses that ensure the maintenance of politicians 
in charge of municipality administration through electoral votes.  
 
Key-Words: Law of Fiscal Responsibility, Public Expenditures, Ceará. 
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A LRF NO CEARÁ DE 2003 A 2007: O QUE É BOM PARA O SOCIAL PODE SER 

MAU PARA O ECONÔMICO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O pífio crescimento econômico e os sucessivos déficits em conta corrente das 

administrações públicas em suas três esferas durante a década de 1980 contribuíram 

sobremaneira para o surgimento de Leis Complementares (LC’s) cujo objetivo primordial era 

a disciplina em relação aos gastos com pessoal no setor público.  

Em março de 1995, por exemplo, é sancionada a Lei Complementar n.º 82 que já seria 

reeditada sob o número n.º96 em maio de 1999, conhecidas, respectivamente, como Leis 

Camata I e II, em homenagem à então senadora autora das propostas no art. 169 da 

Constituição Federal de 1988. Após a reedição, os limites de gastos com pessoal como 

percentuais da Receita Corrente Líquida1 (RCL) eram de 50% para a União e de 60% da RCL 

para estados e municípios. Foram ainda excluídas do cálculo da RCL as transferências 

intragovernamentais; e a definição da RCL do DF passou a ser igual à dos estados. 

Os sucessivos “perdões” e renegociações para as infrações aos limites de gastos com 

pessoal previstos acima trouxeram como conseqüência a negligência aos dispositivos 

supracitados e o fracasso em seus objetivos de disciplinar o gasto público. Esta discussão seria 

retomada apenas no início da década seguinte com a nova Lei Complementar n.º 101, também 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), sancionada em 04 de maio de 2000. 

Esta lei complementar através dos seus quatro pilares - planejamento, transparência, controle 

e responsabilização - busca o aprimoramento da Administração para a correta aplicação dos 

recursos públicos com o intuito de reduzir as desigualdades sociais e proporcionar melhor 

qualidade de vida. 

A LRF estabelece normas de finanças públicas voltadas para a melhoria na aplicação 

dos recursos públicos, mediante ações que se previnam riscos e corrijam desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, utilizando o planejamento, a transparência, o controle e 

a responsabilização como pilares básicos. 

                                                
1 Termo definido com rigor nas seções seguintes, mas que basicamente constitui as receitas próprias dos 
municípios, além de transferências que não as intergovernamentais. 
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O texto de abertura da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) traz a seguinte frase: 

“Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá 

outras providências”. (CRUZ et. al. 2001). Representa, portanto, um coroamento da força 

econômica sobre os paradigmas existentes no Brasil, integrando o elenco das inovações 

fiscais que ocorreram no setor público brasileiro nos últimos anos.  

Ao estabelecer normas de finanças públicas, dispõe sobre o planejamento, as receitas e 

despesas, as transferências voluntárias, a dívida e o endividamento, gestão patrimonial, 

transparência, controle e fiscalização, instituindo procedimentos prévios e necessários para 

assegurar o cumprimento de metas fiscais nas três esferas de governo. Busca-se, deste modo, 

consolidar um novo regime fiscal e permite-se inferir que a intenção do legislador foi 

viabilizar que a LRF alcançasse todas as fases do processo de gerenciamento dos recursos 

públicos por incentivar o exercício da cidadania, especialmente no que concerne à 

participação do contribuinte no processo de acompanhamento da aplicação dos recursos 

públicos e de avaliação dos seus resultados.   

Um artigo seminal que trata das finanças públicas a nível municipal é a proposta de 

Gomes e McDowell (2000). Tal estudo trata do estímulo à criação de municípios após a 

Constituição de 1988 e inspira o título deste estudo. Depois destaca-se as propostas de Cossio 

(2000) e Amorim Neto e Simonassi (2008), muito embora foquem a discussão mais nos 

efeitos dos regimes políticos, sistemas eleitorais, ideologias políticas e ciclos eleitorais sobre 

o crescimento dos gastos, sua composição ou sobre os mecanismos de transferências de 

recursos da União às esferas menores de governo. 

O presente estudo busca apresentar um panorama das principais rubricas das finanças 

públicas no Ceará e avalia o cumprimento dessa lei no período de 2003 a 2007 a partir do 

desempenho das administrações municipais cearenses. A análise compreende, deste modo, 

períodos de três anos após a publicação da lei até sete anos de sua aplicação, exatamente 

inserido no contexto acima apresentado, em uma orientação ideológica implantada tanto no 

Governo Federal como no Governo do Estado do Ceará, verificando se os resultados 

alcançados resultaram avanços econômicos e sociais para os 160 municípios cearenses, 

escolhidos para a pesquisa e as externalidades positivas e negativas geradas neste processo. 

O período selecionado permite ainda identificar situações diferenciadas: um momento 

antes das eleições municipais e após três anos de orientações da lei; um segundo que é ano de 

eleição e um terceiro período denominado pós-eleitoral - 2005 a 2007 – com uma amostra 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

13  

homogênea que abre como extensão a possibilidade de outra análise sobre a aplicação das 

normas de finanças públicas. 

Da forma como são previstas as normas, sabe-se que a LRF pode ser analisada de 

acordo com diferentes segmentos da sociedade: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e a 

população. O primeiro, por ser o responsável em gerenciar os recursos públicos; o segundo 

por fiscalizar a aplicação desses recursos em proveito da sociedade; e o terceiro por ser o 

segmento que mais tem interesse nessa aplicação, pois o resultado da destinação dos recursos 

públicos deverá ser em proveito da sociedade. Se a verba não for suficiente para resolver os 

problemas, que pelo menos consiga amenizá-los.  

É fato que esses três segmentos são governados por objetivos diferenciados, muito 

embora seja preciso analisar os impactos de forma agregada. Deste modo o objetivo não é 

verificar a quem atender, mas como alcançar o equilíbrio fiscal. Quando se assiste às 

audiências trimestrais, observa-se que enquanto o Governo apresenta seus resultados de 

receitas e despesas, o legislativo os escuta para averiguar se as informações se confirmam 

com a realidade, no entanto, a população questiona que os dados não são verídicos. Surgem 

indagações a esse respeito. Esses fatos ocorreram apenas quando a LRF entrou em vigor? Ou 

hoje, após 9 anos de aplicação, a situação continua a mesma? E no período em análise, 

estabelecido para a pesquisa, 2003 a 2007, observa-se melhoras na gestão fiscal? Que impacto 

econômico e social os municípios cearenses vêem passando ao longo desses anos?    

O pressuposto básico é que a promoção do bem estar social deve ser a principal 

preocupação de qualquer gestor público, visto que os recursos por ele geridos são 

provenientes da arrecadação tributária que é imposta à população que por sua vez espera um 

retorno deste sacrifício através de uma política do uso adequado destas finanças. O mau uso 

dos recursos públicos e os inúmeros casos de impunidades trazem uma descrença em relação 

às ações governamentais.  

Em face às diferentes necessidades nas administrações municipais – saúde, educação, 

infra-estrutura – e o possível trade-off entre o atendimento a tais necessidades e os limites de 

gastos previstos na LRF, qual seria então a ação de um “Planejador Central” para consecução 

do objetivo de maximizar o bem-estar social? 

Buscando fornecer subsídios a esta questão, este trabalho almeja ampliar as 

contribuições de estudos correlatos, avaliando o impacto econômico e social após a LRF, um 
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assunto relativamente recente, com grandes discussões em alguns segmentos da sociedade, 

mas ainda carecendo de mecanismos satisfatórios para o tão desejado equilíbrio fiscal.  

Nesse contexto, o problema desta pesquisa pode ser definido pelos seguintes 

questionamentos: i) Qual o impacto econômico e social nos municípios cearenses no período 

de 2003 a 2007 com o advento da LRF? ii) Qual a relação entre as necessidades de 

investimentos nas diversas áreas com o índice de gastos com pessoal previsto neste 

dispositivo? iii) Em relação às LC’s anteriores, quais os avanços após nove anos de LRF nos 

municípios cearenses? 

 Como resposta ao problema apresentado acima foi levantada uma hipótese para a 

pesquisa que acredita que a Lei de Responsabilidade Fiscal representa um avanço econômico 

para as administrações municipais no Brasil, mas seus impactos na área social ainda são 

questionáveis.  

Mais especificamente, a pesquisa tem como objetivo geral avaliar o atendimento ao 

índice de gastos com pessoal da LRF no período de 2003 a 2007 nos municípios cearenses 

através de uma abordagem econométrica em painel, bem como investigar até que ponto a 

busca pelo equilíbrio financeiro compromete o que se pode chamar de “ética social” 

(manutenção ou aumento dos investimentos na área social). Para tanto, inicia-se com uma 

apresentação da estrutura das contas públicas municipais e estudos correlatos, para 

posteriormente explicitar um panorama dos gastos públicos das administrações municipais 

cearenses em tempos desta nova LC n.º101.  

A dissertação encontra-se organizada da seguinte forma: na próxima seção são 

descritas as diretrizes e a estrutura básica, por rubricas relevantes, das contas públicas 

municipais. A seção 3 apresenta a evidência empírica para as finanças nas administrações 

públicas municipais do estado do Ceará entre 2003 e 2007. Na seção 4 descreve-se a 

metodologia econométrica em painel cujos resultados são apresentados na seção 5 que, 

adicionalmente, resume a base de dados e as variáveis criadas e selecionadas. As 

considerações finais serão expostas na seção 7. 
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2. Sobre as Contas Públicas 

2.1 Planejamento 

 

Segundo Carvalho (2006) mesmo de forma rudimentar, o planejamento sempre se fez 

presente na história da humanidade a partir do momento em que o homem passou a viver em 

sociedade. 

 O planejamento faz parte da rotina de qualquer pessoa jurídica, seja ela de direito 

público ou de direito privado. É através do planejamento que são estabelecidas as metas, as 

diretrizes e os objetivos almejados. Estes, quando bem executados, proporcionam ações 

governamentais mais eficientes, pois, possibilita a administração pública uma melhor visão 

das idéias a serem executadas, e um maior controle dos recursos disponíveis. 

Dentro de uma administração pública o principal objetivo, deve ser o bem estar da 

sociedade como um todo, em detrimento dos interesses individuais. 

Como ressalta Carvalho (2006) a Administração Pública brasileira em seu processo 

histórico, acompanhou a tendência mundial, prevendo em suas normas elaboração de 

planejamentos ou orçamentos. 

A CF/88 (Brasil, 2004), prevê a implantação de instrumentos legais de planejamento 

ao determinar no art. 165 que através de lei de iniciativa do Poder Executivo seriam criados o 

plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Estabeleceu também um 

vínculo entre a elaboração do orçamento, o planejamento e o conjunto de regras da lei 

complementar. 

 

2.2 Receita Pública 

 

A Receita pública corresponde aos ingressos feitos aos cofres públicos com a 

finalidade de aplicação em despesas publicas. Segundo Kohama (2003) entende-se, 

genericamente, por Receita pública todo e qualquer recolhimento feito aos cofres públicos, 

quer seja efetivado através de numerário ou outros bens representativos de valores – que o 

Governo tem direito de arrecadar em virtude de leis, contratos ou quaisquer outros títulos de 

que derivem direitos a favor do estado, quer seja oriundo de alguma finalidade especifica, 
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cuja arrecadação lhe pertença ou caso figure como depositário dos valores que não lhe 

pertencerem. 
 

A Receita pública é classificada em Receitas Orçamentárias e Receitas Extra-

Orçamentárias. As receitas orçamentárias, segundo o artigo 11 da lei n°. 4.320/64, são 

classificadas em duas categorias econômicas, as correntes e as de capital, destacadas no 

quadro 1: 

 

Quadro 1 – Receitas Públicas 
Receita Orçamentária 

Receita Tributaria É a receita oriunda da arrecadação de impostos, taxas e 
contribuições  de melhoria pagas pelos   contribuintes em 
virtude de suas atividades. 

Receitas de Contribuições É a receita destinada à manutenção de programas e 
serviços sociais e de interesse coletivo. 

Receitas Patrimoniais São as receitas oriundas da exploração econômica do 
patrimônio público. São decorrentes da alocação de bens 
de arrendamentos e de ganhos de aplicações do 
patrimônio. 

Receitas Agropecuárias São as receitas provenientes das atividades de  produção 
vegetal, animal e seus derivados. 

Receitas Industriais São as receitas que decorrem das atividades industriais. 

Receitas de Serviços São receitas provenientes da prestação de serviços 
comerciais, financeiras, de transporte, de comunicação, 
de saúde, etc. 

Transferências Correntes São recursos financeiros recebidos de outras entidades, 
podendo ser publicas ou privadas, independentes da 
contraprestação direta de bens e serviços. 

Outras Receitas Correntes São receitas oriundas da cobrança de multas, juros, 
indenizações e restituições e receita da divida ativa.  

Receitas de Capital São as receitas provenientes da alienação de bens 
incorporados ao patrimônio publico e amortização de 
empréstimos ou financiamentos. 

Fonte: Adaptado de Angélico (1994, p. 44) 
 

Pelo detalhamento acima são consideradas como receitas correntes as receitas 

tributárias, de contribuições, a patrimonial, a agropecuária, a industrial, a de serviços e outras 

e, ainda, as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito 

público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis como correntes. 

As Receitas extra-orçamentárias são as receitas que não estão previstas no orçamento, 

tendo em vista que elas não pertencem ao ente que a arrecada, o Estado funciona apenas 

como um intermediário.  

Angélico (1994) afirma que a receita extra-orçamentária não integra o orçamento 
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público. É classificada em contas financeiras adequadas, existentes no plano de contas da 

entidade. Como exemplo tem-se as cauções, fianças, depósitos para garantias de instancias, 

consignações em folha de pagamento a favor de terceiros, retenções na fonte, salários não 

reclamados, operações de crédito à curto prazo e outras assemelhadas. A arrecadação das 

receitas extra-orçamentárias não depende de autorização legislativa. Sua realização não 

vincula à execução do orçamento, nem constitui renda do Estado, que é apenas depositário 

desses valores. 

As receitas extra-orçamentárias são arrecadadas pelo Estado independente de 

pertencer ao orçamento público, tendo em vista que ela não precisa de autorização 

legislativa e sua realização não está vinculada à execução orçamentária, pois no momento 

em que ela for reclamada o Estado terá que repassa-la para quem a pertence. 
 

2.2.1 Previsão e Arrecadação 

 

 Já estabelece o Art. 11 da LRF, que são requisitos essenciais da responsabilidade na 

gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência 

constitucional. Com isso, observa-se que a gestão eficiente da receita é outro princípio da Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

 O Art. 12 da referida Lei trabalha a questão das previsões de receitas, inclusive alguns 

fatores deverão ser considerados quando do seu estudo e previsão, a saber, alterações na 

legislação tributária, variação do índice de preços, crescimento econômico e a evolução na 

arrecadação dos três últimos exercícios. 

 Primeiramente, o Governo preocupa-se em prever a receita diante de todo o cenário 

econômico, atendendo as obrigações constitucionais, tais como, saúde e educação, para em 

seguida, analisar as demandas da sociedade em transporte, saneamento, infra-estrutura, dentre 

outros serviços.  

 

2.2.2 Receita Corrente Líquida 

 

 A receita corrente líquida (RCL) corresponde ao denominador comum de todos os 

limites da lei de responsabilidade fiscal, sobre ela serão calculados os percentuais de gastos de 
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pessoal, despesas previdenciárias, serviços de terceiros, da reserva de contingência e da dívida 

consolidada. 

 A LRF, Brasil (2000)2 estabelece que a receita corrente líquida seja composta pelo 

somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, 

de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes, deduzidos na União, estados e 

nos municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e 

assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira. 

 A RCL será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos 

onze anteriores, excluídas as duplicidades3. 

 

2.3 Despesa Pública 

 

Uma das principais preocupações relacionadas à economia política da despesa pública 

diz respeito às motivações referentes à alocação de verbas governamentais. Essas motivações 

poderão ser divididas em motivações políticas ou aquelas voltadas para a promoção da 

eficiência econômica e equidade social. Qual seria o peso dessas motivações nas despesas 

realizadas pelo poder público? 

A distribuição de recursos do governo nacional para os municípios brasileiros é um 

fator relevante quando se procura analisar a quantidade ou mesmo a qualidade do gasto. 

Diante dos comentários acima, vale frisar que a Despesa Pública corresponde aos 

gastos que a Lei orçamentária ou as Leis especiais fixam para execução dos serviços públicos 

e aquisição de bens que aumentem o patrimônio público, ou seja, é todo desembolso que a 

administração pública faz para a realização dos serviços públicos visando o desenvolvimento 

econômico. 

Essas despesas poderão ser classificadas em despesas orçamentárias e despesas extra-

orçamentárias. As despesas orçamentárias correspondem à programação de gastos elencados 

no orçamento público, por exemplo, os gastos com saúde, educação, assistência social, infra-

estrutura e outras despesas necessárias ao desenvolvimento de atividades imprescindíveis à 

promoção do bem estar social e as despesas extra-orçamentárias representam os pagamentos 

que não dependem de autorização legislativa, pois não estão vinculados ao orçamento 
                                                
2 Inciso IV, Art. 2°, LRF 
3 §3°, Art. 2°, LRF 
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público por possuir característica transitória, como exemplo, a contribuição para a 

previdência e os restos a pagar. 

As despesas públicas são efetivadas de acordo com o credito orçamentário, com o 

objetivo de atender as necessidades da sociedade. 

Alguns avanços teóricos recentes, como as propostas de Cossio (2000) e Amorim Neto 

e Simonassi (2008), mostram que regimes políticos, sistemas eleitorais, ideologias políticas e 

ciclos eleitorais afetam o crescimento dos gastos ou a sua composição. 

 No entanto, os gastos crescem de diferentes formas e por diferentes causas em cada 

país, estado ou município, estudos de casos nacionais se fazem necessário para que se possam 

identificar as situações específicas da economia política do gasto público. 

 

2.3.1 Geração da Despesa 

 

 As despesas públicas são realizadas com o objetivo de atender aos anseios da 

sociedade, no entanto, quando se cria, expande ou aprimora os serviços públicos, a despesa 

deverá vir acompanhada de alguns procedimentos: estudo do impacto orçamentário e 

financeiro; e a declaração do ordenador da despesa, evidenciando que a nova despesa guarda 

compatibilidade com os três instrumentos orçamentários (Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual). 

 A prestação do serviço público pode ser observada nos orçamentos municipais quando 

se analisa a distribuição de despesas por funções governamentais, tais como saúde, educação, 

saneamento, cultura, comércio, dentre outras. O estudo realizado a respeito da proposta inicial 

do governo com a realização efetiva no exercício social permite verificar o maior impacto dos 

gastos públicos, se no aspecto econômico ou social. 

 

2.3.2 Despesa com Pessoal 

 

 Com efeito, a Lei Camata n°82/1995 e, depois a Lei Complementar n° 96/1999, 

serviram para conter gastos com pessoal na União, estados e municípios, regulando o art. 169 

da Constituição Federal, que até a edição do primeiro diploma estabelecera um provisório 

para tal despesa, 65% da receita corrente (art. 38 do ADCT). 
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 A Lei de Responsabilidade Fiscal revogou expressamente a Lei Complementar 

n.°96/1999, tornando-se o principal instrumento a disciplinar os limites de gastos com 

pessoal. O art. 18 da referida lei apresenta como despesas de pessoal o somatório dos gastos 

do ente da Federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos 

eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros do Poder, com quaisquer 

espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 

proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas 

extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições 

recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

 Importante destacar que a despesa total com pessoal será apurada somando-se a 

realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o 

regime de competência. (§ 2°, Art. 18, LRF). 

 Para os municípios, Brasil (2000)4, os limites de aplicação correspondem a 60%, desse 

valor tem-se 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, calculados como 

razão da receita corrente líquida (denominador comum). Esses parâmetros são essenciais para 

que exista um controle no montante dos gastos.     

 A LRF, Brasil (2000), aborda um limite cautelar da despesa com pessoal que 

corresponde a 51,30% da receita corrente líquida (95% x 54%), conhecido como limite 

prudencial. Diz-se que o sinal amarelo acende quando excede esse limite, pois impede o 

crescimento de gastos com pessoal. 

 Se os órgãos públicos ultrapassarem os limites estabelecidos no art. 20, sem prejuízo 

das medidas previstas no art. 22, conforme dispõe o Art. 23 da LRF, deverá eliminar o 

excedente nos dois quadrimestres seguintes, caso não seja alcançada a redução no prazo 

estabelecido, enquanto perdurar o excesso os entes não receberão transferências voluntárias, 

não poderão obter garantias de outro ente nem contratar operações de crédito. 

 Dessa forma a pesquisa procura estudar a construção da variável “ilrf” para gastos com 

pessoal buscando avaliar quais fatores contribuíram para o crescimento desse índice no 

período de 2003 a 2007 nos municípios do Estado do Ceará. 

                                                
4 Art. 19 e 20, LRF 
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2.3.3 Endividamento Público 

 

 A dívida corresponde ao compromisso assumido com o Estado para com terceiros, 

compromissos esses decorrentes de despesas com investimentos necessários a expansão da 

máquina administrativa e outros resultantes de obrigações devidas ao Estado, como as 

contribuições sociais não repassadas ao órgão com destinação final, e com isso gerando uma 

dívida em grandes proporções. 

 Em decorrência dessa preocupação com os altos endividamentos contraídos pelo 

Estado, veio a LRF na tentativa de realizar um maior controle, fixando limites máximos para 

o endividamento. Atualmente o limite em vigor é o estabelecido pela Resolução n.º 40/01, de 

21 de dezembro de 2001, do Senado Federal que estabelece que a dívida consolidada líquida 

dos municípios não poderá exceder o limite de 1,2 vezes a receita corrente líquida, ou seja, 

120% (cento e vinte por cento) do valor da receita corrente líquida. 

Para fins de acompanhamento da observância dos limites é realizada uma verificação 

quadrimestral onde será apurado o percentual resultante da relação entre o montante da dívida 

consolidada líquida e a receita corrente líquida. O resultado apurado deverá fazer parte do 

conteúdo do Relatório de Gestão Fiscal, estabelecido pelo art. 54 da LRF.   

 

2.4 Controle Social 

 

 Não só a realização do gasto público pelo poder competente, mas seu 

acompanhamento pela sociedade, corresponde a um fator de fundamental importância para o 

desenvolvimento regional. O controle social permite que a população acompanhe a execução 

das ações de governo e verifique se as promessas de campanha estão sendo cumpridas 

conforme prometido. 

Compete aos Tribunais de Contas, conforme Brasil (2000)5, não somente fiscalizar, 

mas, também alertar os Poderes e órgãos quando ultrapassarem o limite de 90% (noventa por 

cento) do montante da despesa total com pessoal.  

Essas medidas propiciam a um maior controle da ação governamental resultando em 

melhorias e bem estar para a sociedade. 
                                                
5 §1° do Art. 59, LRF. 
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2.5 Transparência da Gestão Fiscal 

 

A falta de clareza no que concerne a utilização dos recursos públicos sempre foi 

motivo de insatisfação da sociedade. Os constantes desvios e desmandos, de seus gestores, 

foram motivos suficientes para que a população exigisse mais transparência nas ações 

governamentais. 

Quando se assiste às audiências, que a própria lei obriga, o de gestão fiscal, 

quadrimestralmente, observa-se que enquanto o Governo apresenta seus resultados de receitas 

e despesas, o legislativo os escuta para averiguar se as informações se confirmam com a 

realidade, no entanto, a população questiona que os dados não são verídicos. Surgem 

indagações a esse respeito. 

Dessa forma, a lei de responsabilidade fiscal orienta as administrações públicas a 

realizarem orçamentos participativos, convidando a sociedade a participar da elaboração do 

orçamento público. 

O orçamento participativo promove a inserção popular nas decisões das prioridades a 

serem atendidas na comunidade, estabelece uma divisão de responsabilidades e sedimenta a 

relação entre a população e o ente da federação. 

Através do orçamento participativo, o Chefe do Poder Executivo, tem acesso a 

informações sobre as reais necessidades da população, o que possibilita um melhor 

direcionamento das ações, um elenco de programas e atividades condizentes com as 

aspirações da sociedade. 

Outro aspecto relevante é o resgate da cidadania, que o mesmo promove, quando 

possibilita o poder do voto popular em relação à forma de utilização dos recursos públicos. A 

população sente a sua importância diante da participação direta na elaboração dos 

instrumentos de planejamento, quando vê suas sugestões serem acatadas e colocadas em 

prática.      

O processo de planejamento das ações públicas torna-se mais enriquecido diante da 

contribuição da sociedade, visto que, possibilita a maximização das ações do ente federado 

gerando assim uma melhoria na qualidade de vida da população.  

A interação entre a sociedade e o Poder Executivo contribui de forma relevante com o 

processo de licitude e transparência que as Administrações Públicas devem ter. A participação 
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popular nas fases de planejamento e prestações de contas, dos resultados obtidos, proporciona 

a sociedade um melhor conhecimento e compreensão das contas públicas e de vários aspectos 

de sua administração. 

O acompanhamento próximo, das ações governamentais, proporcionado pelas 

audiências públicas é um dos grandes avanços na implementação da transparência nas 

Administrações Públicas. A LRF é vista como um instrumento condutor dessa proximidade 

entre o Poder Público e a sociedade quando incentiva a participação popular, as audiências 

públicas, a divulgação das ações governamentais.  

 

2.6 Cenário Atual 

 

A mensuração da eficiência na gestão dos municípios brasileiros tornou-se útil e 

necessária para diversos segmentos da sociedade, principalmente após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, na qual os municípios receberam o status de membro da 

Federação. Em maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), passou a oferecer o 

mesmo tratamento dado à União, estados e municípios, sendo exigido o equilíbrio das contas 

públicas, constituído por quatro pilares básicos: o planejamento, a transparência, o controle e 

a responsabilização. 

 Surge um grande desafio para o setor público, trabalhar a eficiência vinculando gastos 

públicos com a realidade social, na qual a administração pública deverá gerar recursos, aplicá-

los em proveito do bem-estar social, com planejamento (ferramenta essencial para que os 

recursos possam ser melhor distribuídos), com transparência (divulgando os resultados a 

sociedade), com controle (observando os limites estipulados pela LRF, evitando excessos de 

gastos sem respaldo financeiro) e com responsabilidade (sendo responsável por suas ações).     

 Observa-se que alguns fatores como diversidade de interesses, diferenças de 

informação e de conhecimento, partidarismos, propensões individuais e coletivas e 

ineficiências de mercado afetam o crescimento dos gastos e podem influenciar na avaliação de 

eficiência do setor público. 

  A presente pesquisa estudará o impacto econômico e social nos municípios cearenses 

no período de 2003 a 2007 com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se acredita 
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que com todas as medidas orientadas pela LRF observa-se um avanço econômico, mas seus 

impactos na área social ainda são questionáveis. 

 

3 Evidência Empírica 

 

A presente pesquisa busca um estudo sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal ao longo 

dos noves anos de vigência da lei, mas precisamente entre os períodos de 2003 – 2007. 

Segundo Acqua (2009), existe um amplo consenso de que ocorreu um grande avanço fiscal 

principalmente em decorrência da Lei n° 9.496/97, que vinculou a renegociação das dívidas 

estaduais com a implementação de um amplo programa de saneamento financeiro (PAE), que 

foi seguida pela promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), destacando que o 

padrão de ajuste fiscal implementado na maioria dos estados foi marcado principalmente por 

um aumento da receita tributária.  

A evolução das Receitas e Despesas dos municípios no Estado do Ceará observa-se 

entre os períodos de 2003 – 2006, um equilíbrio fiscal, onde o poder público só poderá gastar 

o que de fato arrecada sem incorrer em déficits orçamentários. Já o exercício social de 2007 

apresenta um desequilíbrio fiscal, em aproximadamente, R$ 52.275.298, 00 (cinqüenta e dois 

milhões duzentos e setenta e cinco mil e duzentos e noventa e oito reais).  
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Gráfico 1 - Evolução das Receitas e Despesas dos Municípios no 
Estado do Ceará (%)

Receita Total Despesa Total

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – elaboração própria 
 

 Esse desequilíbrio fiscal, apresentado em 2007, onde se observou que as despesas 

realizadas foram superiores a arrecadação dos municípios, teve como conseqüência a crise 

financeira, que se iniciou com a crise imobiliária norte-americana, em agosto de 2007 e que, 
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de acordo com Lozardo (2009), tem se tornado uma das piores crises desde a de 1929 e se 

alastrou pelo resto do mundo, destacando como causa primordial o desequilíbrio do fluxo de 

capital internacional entre países industrializados e emergentes. 

 Os reflexos da crise interferiram na arrecadação das receitas próprias dos estados; 

pode-se observar que as receitas tributárias no Estado do Ceará, que corresponde a uma 

variável econômica a ser investigada na presente pesquisa, vinham crescendo nesse período 

de 2003 a 2007, em um percentual de 20% (em média) nos exercícios de 2003 a 2006, 

apresentando uma redução no exercício de 2007, verificando um crescimento apenas de 

11,08%, conforme tabela 1: 

 

Tabela 1 – Evolução das Receitas Tributárias dos municípios no Estado do Ceará 

2003 – 2007 VALORES (R$) 

2003 310.189.669,56 

2004 380.861.975,76 

2005 448.622.385,98 

2006 540.844.225,13 

2007 600.787.614,14 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
Elaboração: Elaborado pela autora 
  

 Conforme dados do IPEA (2009), trabalhar a evolução da receita tributária, dos 

estados é uma das metas do programa do governo, mesmo apresentando uma redução no 

percentual de arrecadação em 2007 ocasionada pela crise financeira, tem sido atingida com 

sucesso. 

 No entanto, mesmo com uma queda na arrecadação em 2007, observa-se um 

crescimento das receitas ao longo dos anos, dessa forma o montante da arrecadação tributária 

poderá ser considerado um item que justifique o crescimento de gastos com pessoal? Será que 

na hipótese do poder público arrecadar mais implica em realizar novas contratações de 

recursos humanos? 

 Para Piancastelli (2009) a despeito das dificuldades e dos desafios que ainda 

persistem, a gestão das finanças públicas dos estados brasileiros evoluiu de maneira 

significativa. Foi um grande avanço! 

 Do montante dos gastos públicos, ao longo desses anos, pode-se verificar seu impacto 

econômico e social nas distribuições das despesas, conforme gráfico 2. 
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Gráfico 2: Evolução das Despesas nos Municípios Cearenses 

Despesa com Saúde Despesa com Educação Outras Despesas

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – elaboração própria 
 

A despesa dos municípios cearenses tem demonstrado em 2007, um crescimento de 

12,07% em relação ao exercício de 2006; observa-se que em 2007 as despesas foram em torno 

de R$ 6,5 bilhões, desse valor, 27,69% foi destinado às ações de saúde pública, 29,23% aos 

gastos com educação e o restante 43,08% foi distribuído para as obras, assistência social, 

agricultura, trabalho, cultura, esporte, dentre outras funções. Observa-se que mais de 

cinqüenta por cento dos gastos foram voltados para as questões sociais (saúde e educação) os 

dois maiores grupos de aplicação de recursos públicos. 

Importante destacar que investimentos em áreas sociais podem implicar no aumento 

da despesa com pessoal mais que obras por serem gastos contínuos, por exemplo, a 

contratação de professores ou médicos são necessidades para a administração pública, pois 

esse aumento pode ser resultante da construção de novas escolas ou de um novo hospital. No 

entanto, o aumento excessivo nos gastos com pessoal poderá ocasionar menos recursos para o 

desenvolvimento dos projetos de investimentos nas áreas de saúde e educação. Essas 

informações serão investigadas no exercício empírico.    

Ao ser analisado a despesa de pessoal do poder público observa-se entre os municípios 

do Estado do Ceará algumas oscilações (gráfico 3): de 2003 para 2004 foi registrada uma 

redução de 0,98%, em 2005 (ano após eleição) houve um aumento significativo nas despesas 

com pessoal, com crescimento de 6,43% em relação ao ano de 2004, continuou com 

crescimento em 2006 e em 2007 manteve-se no patamar do ano de 2005. O ano de 2004, 

caracterizado por ser ano eleitoral, observa-se o não crescimento de gastos com pessoal, tendo 
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em vista a vedação imposta pela LRF (parágrafo único, art. 21) que nos 180 (cento e oitenta 

dias) que precedem o final da gestão do Prefeito e do Presidente da Câmara, é proibido 

aumentar despesa de pessoal.   

 

43,77 42,91

45,67
47,09

45,51

40

41

42

43

44

45

46

47

48

2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 3 - índice de Gastos com Pessoal - ILRF no Ceará (%)

Despesa com Pessoal

   

 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) – elaboração própria 

  

As despesas com pessoal, no Estado do Ceará, apresentaram crescimento, mas se 

mantiveram de acordo com os limites da LRF: limite dos Tribunais de Contas (48,6%), Limite 

Prudencial (51,3%) e Limite Legal (54%). 

Recentes estudos, publicados no início de janeiro de 2009, demonstram que as 

despesas de pessoal do Poder Executivo dos estados Brasileiros apresentaram um aumento de 

apenas 0,34% como porcentagens do PIB, entre 1998 e 2008. As despesas de custeio 

(envolvem desde a gasolina dos carros oficiais até a manutenção dos prédios), entretanto, 

quintuplicaram e passaram de 1,1% para 6,09% do PIB, ao passo que as despesas de 

investimentos encolheram de 2,2% para 0,94% do PIB (IPEA, 2009).   

De acordo com dados levantados pelos pesquisadores Piancastelli e Boueri (2009) as 

despesas de custeio aumentaram a partir de 2000, quando foi promulgada a LRF. Isso porque 

essas despesas não sofreram nenhum limite da LRF, como ocorreu com as despesas de 

pessoal. Observando os dados dos municípios cearenses conforme tabela 2. 
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Tabela 2: Despesas de Custeio nos Municípios do Estado do Ceará no Período 2003 - 2007 

PERÍODO VALORES (R$) 

2003 1.620.883.957,28 

2004 1.830.901.931,01 

2005 2.096.072.758,01 

2006 2.420.574.448,60 

2007 2.777.337.616,56 
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN) 
Elaboração: Elaborado pela autora 

 

O que se observa é que as despesas com pessoal são limitadas à realização de gastos; 

existem limites que precisam ser cumpridos, já para as despesas de custeio, aquelas 

necessárias à manutenção das atividades do poder público, são livres de limites e o que se 

observa ao longo dos anos, nos municípios cearenses, é uma evolução desses gastos, 

destacando-se o exercício de 2006 que apresentou um maior crescimento, sendo 15,48% em 

relação a 2005. As despesas de custeio podem ser caracterizadas como uma forma utilizada 

para elevar os gastos correntes. 

 A relevância macroeconômica das finanças dos estados brasileiros aumentou nos dez 

anos após a renegociação da dívida, essa renegociação tornou-se uma necessidade, imposta 

não só pelas circunstâncias políticas, mas pelo risco de comprometer a economia brasileira. 

De acordo com o IPEA (2009) o processo de renegociação teve início com a aprovação de 

medidas do Conselho Monetário Internacional (CMN) que autorizou a abertura de linhas de 

crédito para dar suporte a medidas de saneamento das finanças estaduais. 

 De acordo com Piancastelli e Pereira (1996) as razões pelas quais os déficits públicos 

ocorrem em certos países e não em outros estão ainda a exigir respostas mais precisas. 

Contudo, pode-se afirmar que déficits nas contas públicas são causados, de maneira geral, por 

razões de ordem fiscal e, em particular, por aspectos político-institucionais. 

O gráfico 4 apresenta a evolução da Dívida Consolidada líquida do Estado no período 

de 2002 – 2005: 
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Gráfico 4 - Dívida Consolidada Líquida no Ceará
 2002 -2005
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Fonte: IPECE – Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará 

  

Estudos realizados pelo IPECE em 2005 identificaram que a dívida no Estado do 

Ceará vem seguindo uma tendência de queda frente à posição de 2002, tanto em termos 

absolutos, gráfico 4, como em relação à Receita Corrente Líquida (RCL), gráfico 5.  

Conforme IPECE (2009) o 1° trimestre/2005 a dívida atingiu a R$ 4.717 milhões ou 10% 

menos, em termos reais, que o valor registrado no final de 2004.  

Gráfico 5 - Dívida Consolidada Líquida / RCL  
Ceará 2002 - 2005
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Fonte: IPECE – Instituto de Pesquisas Econômicas do Ceará 
Elaboração: Diretoria de Estudos Macroeconômicos (DIMAC)/IPECE. 

 

Estudos recentes como a proposta de Cossio (2000) e Amorim Neto e Simonassi 

(2008) mostram que regimes políticos, sistemas eleitorais, ideologias políticas e ciclos 

eleitorais afetam o crescimento dos gastos públicos ou a sua composição. O que ocorre é que 
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os gastos crescem de diferentes formas e por diferentes causas em cada país, dessa forma, 

estudos de casos nacionais se fazem necessários para que se possam identificar com maior 

critério as relações específicas da economia do gasto público. 

Dessa forma, surgiu à necessidade de um estudo sobre o que explica o crescimento dos 

gastos com pessoal ao longo desses anos, será se isso ocorre porque se observa um 

crescimento nas receitas municipais, será se investimentos nas áreas sociais seria uma 

resposta a essa situação, ou o fator econômico e político, como obras públicas e eleição 

seriam a explicação. Essas idéias serão estudadas no exercício empírico. 

 

4. METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa almeja ampliar os estudos de Cossio (2000) e Amorim Neto e 

Simonassi (2008) que incorporam com maior precisão a conexão entre os fatores políticos e a 

alocação dos recursos públicos. Fazendo uma analogia ao título da proposta de Gomes e 

McDowell (2000), investigar-se-á até que ponto o atendimento às necessidades de 

investimentos em áreas sociais como saúde, educação e cultura podem comprometer o 

atendimento a dispositivos disciplinadores de gastos como a LRF. 

 O trabalho possui uma abordagem quantitativa com a finalidade de investigar os 

impactos econômicos e sociais da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os municípios 

cearenses no período de 2003 – 2007. O método estatístico com delineamento descritivo será 

empregado neste estudo, e conforme Lakatus & Marconi (1986), tal método permite reduzir 

fenômenos econômicos e sociológicos a variáveis que podem ser quantificadas e então 

manipuladas estatisticamente, permitindo também estabelecer relações entre as variáveis e 

obter generalizações sobre sua natureza, sua ocorrência, seu impacto (quantitativo e 

qualitativo) ou seu significado. Economistas, administradores e sociólogos frequentemente 

utilizam modelos de regressão para avaliar o impacto de variáveis explicativas (cuja seleção é 

motivada pela teoria) sobre determinada variável de interesse a ser explicada. Para 

operacionalizar tal modelo faz-se necessário definir o seguinte conjunto de variáveis: 

 Variável de interesse/resultado (ou dependente): Essa variável consiste no objeto de 

estudo do trabalho. É a variável que o pesquisador procura explicar. 
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 Variáveis explicativas (ou independentes) Variáveis que potencialmente determinam a 

variável de interesse. A seleção dessas variáveis é motivada pela teoria e intuição 

(WOOLDRIDGE, 2002, P.3). 

 Em uma estrutura em painel, a relação entre estas variáveis pode ser representada por 

um modelo de regressão linear. Esse modelo se baseia na relação linear entre a variável 

dependente e variáveis independentes ou explicativas. Assim, escreve-se a seguinte equação: 

ititit XY εβ +=  

 Note que “i” e” t” indexam, respectivamente, as unidades de observação (indivíduo, 

cidade ou estado) e temporal (ano, mês ou trimestre); Y it  representa o valor da variável 

dependente Y correspondente à unidade de observação “i” no ano “t”, no nosso caso 

i=1,…,160 e t=2003,…,2007. O símbolo X representa um vetor 1 x K que contém K variáveis 

explicativas e uma constante. Por sua vez, β é um vetor K x 1 que contém os parâmetros a 

serem estimados pela análise de regressão. Esses parâmetros constituem o objeto central da 

análise, pois medem o impacto da variação dos fatores explicativos X’s sobre a variável 

dependente Y. Por sua vez, εit é uma variável aleatória que representa o erro da regressão. 

Detalhes adicionais sobre o método econométrico a ser empregado estão dispostos a seguir. 

 

4.1 O Modelo Econométrico 

 

A carência de séries temporais em finanças públicas no Brasil é um problema crônico 

e insolúvel nas próximas décadas. Não obstante, argumentos como os relacionados à Crítica 

de Lucas justificam a opção por exercícios empíricos que utilizem tanto a dimensão temporal 

quanto unidades da federação para obtenção de dados. Ao combinar séries temporais com 

dados de corte transversal, os dados em painel proporcionam algumas vantagens interessantes 

como: a maior quantidade de informação, maior variabilidade dos dados, menor colinearidade 

entre as variáveis, maior número de graus de liberdade e maior eficiência dos estimadores. 

 Wooldridge (2002) descreve o modelo econométrico com dados em painel da seguinte 

maneira: 

Υit  = Χ'
it β + ic + uit                        i = 1,2,...,N                       t = 1,2...,T                (1) 
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 Onde i indica a dimensão no seccional, e t indica a dimensão no temporal. O interesse 

reside em estimar os efeitos parciais de cada variável xi  do vetor explicativo                          

X = ( xxx ki ,...,, 2 ) em relação à variável dependente Y. 

Todavia, a variável ci  é uma variável latente (não observada) que representa a 

heterogeneidade no modelo, ou seja, esse termo tenta captar as características não observáveis 

entre as observações no “cross-section”. Além disso, uma suposição crucial nessa análise é 

que o efeito parcial de ci  constante no tempo, todavia, podendo ser distinto entre as 

observações do “cross-section”. 

 O termo uit é o erro estocástico, onde se supõem que E ( uit \ Χi  , ci ) = 0. Essa última 

suposição é conhecida como a hipótese de exogeneidade estrita, ou seja, o erro aleatório é não 

correlacionado com o vetor explicativo X e não possui qualquer relação de dependência com 

a heterogeneidade ci . 

 A partir da equação (1), o termo ci  pode ser visto como uma variável aleatória, ou 

como um parâmetro a ser estimado para cada observação i. Além disso, a variável latente ci  é 

responsável por captar as características não observáveis entre os municípios e que são 

imutáveis ao longo do tempo como, por exemplo, as características naturais (escassez de 

água, temperatura média e nível pluviométrico). Vale ressaltar que a estimação de dados em 

painel abre diversas possibilidades de tratar os efeitos da heterogeneidade.  

 De acordo com Wooldridge (2002) serão apresentados os modelos de efeitos fixos 

(EF) e aleatórios (EA), como formas de tratar tal problema econométrico. Vale ressaltar que a 

falta de controle no acompanhamento a esse problema tem como conseqüência a estimação de 

parâmetros inconsistentes.    

 
4.1.1 Método de Estimação para Dados em Painel - Efeitos Aleatórios 

  

 O modelo com efeitos aleatórios (EA) trata ci  como uma variável aleatória que faz 

parte do erro, isto é, uc itiit +=ν . As suposições desse modelo são: (i) E (uit \ Χi , ci ) = 0,   t = 

2003, ..., 2007 e, (ii) E ( ci \ Χi  ) = E ( ci ) = 0. O item (i) é a exogeneidade estrita, apresentada 

anteriormente. Já o item (ii) assume que ci  é independente com respeito ao vetor explicativo 
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Χi . Dada a estrutura do erro ν it , a matriz de variância-covariância é dada por 

jj TTctu
'22 σσ +Ι=Ω , onde ΙT  é a matriz identidade (TxT) e jj TT

''  é uma matriz unitária (TxT). 

 Dessa forma, o método mais adequado para estimar a equação (1) é através dos 

Mínimos Quadrados Generalizados (MQG), o qual assegura a consistência das estimativas 

sob a suposição de exogeneidade estrita das variáveis explicativas, E (ν it \ Χi ) = 0, juntamente 

com a condição de rank [E ( ΧΩΧ −
ii

1'' )] = K.  

 A eficiência do estimador de efeitos aleatórios, β EA , também é garantida assumindo 

que a matriz de variância de ν i , condicionada a Χi , é constante, ou seja, (iii) E ( úu ii \ Χi , ci ) 

= ΙTuσ 2  e  E ( ci \ Χi ) = σ 2
c . Entretanto, a suposição (iii) é muito forte, pois ela assume que a 

variância é constante e as covariâncias nulas (WOOLDRIDGE, 2002, p. 259). 

 

4.1.2 Método de Estimação para Dados em Painel - Efeitos Fixos 

 

 O modelo com efeitos fixos (EF) trata ci  como um parâmetro a ser estimado para cada 

observação i do “cross-section”. Para tanto, assume-se a mesma condição de exogeneidade 

estrita, (i) E ( u i \ Χi , ci ) = 0, considerada no modelo de efeitos aleatórios. No entanto, o 

modelo de efeitos fixos (EF) relaxa a suposição (ii) assumida no modelo de efeitos aleatórios. 

Neste caso, os parâmetros são estimados de maneira consistente na presença de uma relação 

arbitrária entre ci  e Χi ,  E ( ci \ Χi ) # 0. 

 Segundo Wooldridge (2002), por conta desse relaxamento de suposição, o modelo de 

efeitos fixos (EF) possui uma robustez maior em relação ao modelo de efeitos aleatórios (EA). 

 A análise de efeitos fixos (EF) sugere a transformação da equação (1) de tal forma que 

seja possível controlar os efeitos da heterogeneidade. A transformação de efeitos fixos é 

obtida por meio do desvio em torno da média em relação à dimensão temporal da amostra, 

t=1,2,...,T. Desta forma, o primeiro passo do modelo é obter a seguinte “cross-section”, 

_________

uc iiii ++Χ=Υ β        i=1,2,...,N.                                                                             (2) 

 Onde uue it
T
tiit

T
tiit

T
ti ΣΤ=ΧΣΤ=ΧΥΣΤ=Υ =

−
=

−
=

−
1

1
___

1
1

___

1
1

___
,,         
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 O segundo passo é subtrair a equação (2) da equação (1), obtendo a seguinte equação 

transformada: 

......

uititit +Χ=Υ β                      i=1,2,...,N                        t=1,2,...,T                                   (3) 

 

 Sendo que 
___..

Υ−Υ=Υ iitit ,  
___..

Χ−Χ=Χ iitit  e  
___..

uuu iitit −= . 

  

 Como é possível observar, o termo da heterogeneidade não está presente na equação 

(3), em função da transformação de efeitos fixos. Wooldridge (2002) sugere estimar a 

equação (2) por meio de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com dados agrupados. 

 Em termos de variáveis transformadas, a hipótese de exogeneidade estrita pode ser 

escrita como E (
..

uit \ Χi ) = E (uit \ Χi ) – E (
___

ui \ Χi ) = 0. Além dessa suposição, para se obter 

a consistência do estimador de efeitos fixos, β EF , é necessário assumir: (ii) rank [E(
....

' ΧΧ ii )] = 

K. 

 De maneira semelhante ao modelo de efeitos aleatórios, a eficiência do estimador de 

efeitos fixos é garantida com a suposição de homocedasticidade e não correlação serial dos 

erros, E( uu ii
'  \ cii ,Χ ) = ΙTuσ 2  (WOOLDRIDGE, 2002, P. 269). 

 

5. BASE DE DADOS E SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS 

5.1 – Forma Padrão de Apresentação dos Dados 

 

Os dados sobre as finanças públicas municipais foram obtidos através do banco de 

dados da Secretaria do Tesouro Nacional compreendendo as rubricas necessárias à construção 

do índice de gastos com pessoal previsto nas Leis Camatas I e II, na LRF e variáveis políticas 

(tais como, interação entre governos, afinidades, períodos eleitorais e outros). Os dados foram 

agrupados segundo as seguintes classificações: Receitas por Categoria e Subcategorias 

Econômicas e Despesas por Categoria e Função de Governo. 

O grupo das receitas selecionadas foi utilizado para mensurar o impacto das decisões 

do Governo na economia nacional (formação de capital, custeio, investimentos etc.). A Lei n° 
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4.320/64, em seu artigo 11, orientou quanto a classificação das receitas orçamentárias em  

correntes e capital, conforme quadro 2. 

Quadro 2 – Variáveis Selecionadas – Receitas Públicas 
 

Especificação – Receitas Orçamentárias Variáveis Selecionadas 

Receitas Correntes 

Impostos, Taxas, Contribuições Sociais, Contribuições 
Econômicas, Receitas Patrimoniais, Receita de 
Serviços, Cota FPM, Cota ITR, Cota Petróleo, SUS 
União, FNAS, FNDE, Cota ICMS, Cota IPVA, Cota 
IPI Exportação, Transferências Multigovernamentais e 
Complementação, Transferências de Convênios, 
Multas e Juros de Mora, Indenizações e Restituições, 
Receita da Dívida Ativa e Receitas Diversas. 

Receitas de Capital Operações de Crédito, Alienação de Bens e 
Transferência de Capital – Convênios. 

Fonte: Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - Base de Dados dos Municípios 
(2008). 

 

Os artigos 12 e 13 da Lei n° 4.320/64 (Normas de Direito Financeiro), complementado 

com a Portaria n° 163/01 (Classificação das Receitas e Despesas), Portaria n° 42/99 (Função e 

Subfunção de Governo) orientaram na seleção das variáveis em despesas por categorias e  

funções de governo, conforme quadro 3. 

Quadro 3 – Variáveis Selecionadas – Despesas Públicas 
 

Especificação – Despesas Orçamentárias Variáveis Selecionadas 

Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da 
Dívida e Outras Despesas Correntes. 

Despesas de Capital Investimentos, Inversão Financeira e Amortização da 
Dívida. 

Funções de Governo 

Legislativa, Judiciária, Essencial a Justiça, 
Administração, Defesa Nacional, Segurança Pública, 
Assistência Social, Previdência Social, Saúde, 
Trabalho, Educação, Cultura, Direitos da Cidadania, 
Urbanismo, Habitação, Saneamento, Gestão 
Ambiental, Ciência e Tecnologia, Agricultura, 
Organização Agrária, Indústria, Comércio e Serviços, 
Comunicação, Energia, Transporte, Desporto e Lazer 
e Encargos Especiais.  

Fonte: Brasil. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional - Base de Dados dos Municípios 
(2008). 

A base de dados selecionada contribuiu para a construção do índice da Receita 

Corrente Líquida e do Índice da Lei de Responsabilidade Fiscal (índice de gastos com 

pessoal).  
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5.2 – A Base de Dados Selecionada e Hipóteses Investigadas 

 

Considerando a estrutura padrão, foi selecionada como unidade de observação os 

municípios do estado do Ceará. Assim, a base de dados compreende os níveis de receita 

(categoria e subcategoria) e as despesas (por categoria e função de governo) compreendendo 

as rubricas necessárias à construção do índice de gastos com pessoal, endividamento, 

aplicação em saúde e educação. Foi elaborado modelo de dados em painel com 160 

municípios cearenses, durante os anos de 2003 a 2007, os outros 24 municípios não foram 

inseridos na análise devido à indisponibilidade de informações em alguns períodos. A análise 

compreende deste modo, períodos de três anos após a publicação da lei até sete anos de sua 

aplicação, verificando se os resultados alcançados resultaram em melhorias econômicas e 

sociais, para os municípios escolhidos para a pesquisa. 

 O propósito da investigação consiste no possível trade-off existente entre a ética de 

responsabilidade social e o atendimento aos limites previstos na LRF. A primeira diz respeito 

à manutenção dos níveis de investimentos em saúde e educação e até que ponto tais 

investimentos podem inflar a folha de pagamento nas administrações municipais. 

 A hipótese implícita no argumento anterior é a de que investimentos em áreas sociais 

em determinado período implicam em novas admissões e, portanto, em um maior gasto com 

pessoal nos anos subseqüentes. A construção de uma nova escola ou de um novo hospital, por 

exemplo, implicam na necessidade de contratação de professores, médicos e auxiliares 

administrativos pelo município e, portanto, em um aumento dos gastos com pessoal. 

 Por outro lado, a administração municipal pode priorizar objetivos políticos e investir 

em áreas que implicariam em maior popularidade sem elevar o comprometimento da 

administração municipal com salários. O exemplo são os gastos em habitação e urbanismo. 

Uma nova praça ou um novo conjunto habitacional são medidas fortemente populistas e com 

impacto permanente praticamente nulo sobre a folha de pagamento das prefeituras. Não 

obstante, podem gerar mais impostos e, em um período seguinte, em maior arrecadação via 

IPTU ou pela instituição de novas taxas em decorrência de serviços a serem prestados. Vale 

ressaltar que em anos eleitorais tais medidas possuem um apelo ainda maior. 

 Finalmente, outro argumento a ser investigado diz respeito à relação entre riqueza e 

responsabilidade fiscal. A capacidade de arrecadação é um determinante da capacidade de 

pagamento do município e, portanto, uma administração mais rica terá maiores gastos com 

pessoal, mas até que ponto a qualidade da administração pode suprir a carência de recursos? 
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Acredita-se, por exemplo, que uma prefeitura bem administrada possa comprometer uma 

parcela menor de sua receita corrente líquida com pessoal sem necessariamente possuir 

elevada arrecadação. 

 Dados os argumentos acima, o exercício empírico deste estudo consiste na estimação 

dos impactos das variáveis econômicas e sociais no atendimento aos limites de gastos 

previstos na LRF, em especial os gastos com funcionalismo. Para tanto, a partir de dados para 

160 administrações municipais cearenses entre 2003 e 2007 propõe-se a estimação dos 

seguintes modelos na forma reduzida: 

 

ittitititit eleirtribhaburbsocialilrf ηβββββ +++++= − 432110
6 (1) 

 

                   itttititit eleirtribhaburbsocialilrf µααααα +++++= −− 4132110        (2)7 

 

onde; .2007,...,2003;160,...,1 == ti  

 

=itilrf  índice de gastos com pessoal previsto na LRF no município “i” no ano “t”; 

=−1itsocial índice de gastos sociais (saúde e educação), como proporção da despesa total, no 

município “i” em “t-1”; 

=ithaburb  gastos com habitação e urbanismo, como proporção da despesa total, no município 

“i” no ano “t”; 

=itrtrib  arrecadação, como proporção da receita total, no município “i” no ano “t”; 

=telei variável dummy assumindo valor 1 para ano em que houve eleição municipal. 

 

 Conforme descrito na seção 4.1.1 e 4.1.2, a estimação será realizada tanto 

considerando um modelo a efeitos aleatórios como a efeitos fixos, tendo em vista não dispor 

de todos os cortes transversais para os municípios. O teste de Hausman dará suporte à escolha 

do modelo adequado e à interpretação dos resultados. 

 

                                                
6 Na estimação a efeitos fixos substituiríamos itiit c εη +=  sendo iβ  denominada de heterogeneidade não-
observável do município “i”. O mesmo vale para a segunda especificação. 
7 O uso da variável receita tributária com uma defasagem se deu apenas para atestar a robustez dos resultados 
tendo em vista a possível endogeneidade da variável quando utilizada de forma contemporânea com o índice da 
LRF. 
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6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 A tabela 3 apresenta os resultados das estimações da equação (1) e da equação (2) 

apresentada na seção anterior. A equação (1) corresponde na tabela as especificações do 

modelo 1, 2, 4 e 5. A equação (2) corresponde na tabela as especificações do modelo 3. Os 

valores da mesma representam os coeficientes estimados das variáveis explicativas utilizadas 

nesta análise com as respectivas estatísticas “t” entre colchetes. 

 Foram utilizadas as informações em um painel de cinco anos, 2003 a 2007, dos 160 

municípios cearenses que disponibilizaram dados para a Secretaria do Tesouro Nacional. 

Como variável dependente tem-se o índice de gastos com pessoal previsto na Lei de 

Responsabilidade Fiscal (ilrf). Para explicar o modelo foram consideradas as variáveis 

econômicas e sociais conforme hipóteses e descrição feitas na seção anterior. Novamente tem-

se: arrecadação tributária, como proxy de riqueza; gastos com habitação e urbanismo por 

serem gastos com forte caráter populista; um indicador social construído a partir das 

proporções de gastos em saúde e educação e uma variável dummy para captar uma eventual 

influência do calendário eleitoral sobre o índice de gastos com pessoal previsto na LRF. 

O teste de Hausman cuja hipótese nula indica a estimação a efeitos aleatórios e como 

hipótese alternativa a estimação a efeitos fixos atesta para uma estimação a efeitos fixos, 

muito embora será apresentado todas as estimações realizadas como forma de atestar a 

robustez, coerência e significância das estimativas obtidas. Para análise dos resultados foram 

realizadas estimações considerando o método dos mínimos quadrados ordinários, mínimos 

quadrados generalizados, efeitos aleatórios e efeitos fixos. Os resultados seguem na tabela 3. 
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Tabela 3: Resultados das Estimações para Especificação Linear 

Modelos 
Explicativas 

(1) 
ILRF 

(2) 
ILRF 

(3) 
ILRF 

(4) 
ILRF 

(5) 
ILRF 

 

1−tsocial  

 

haburb  

 

rtrib  

 

1−trtrib  

 

elei  

 
 

C 

 

0.0003 
[0.52] 

-0.0024 
[-1.11] 

0.2458 
[1.77]** 

 
 

-0.0262 
[-3.69]* 

 
0.4508 

[74.05] 

 

0.0003 
[2.28]* 

-0.0026 
[-5.04]* 

0.2575 
[3.68]* 

 
 

-0.0278 
[-6.77]* 

 
0.4530 

[143.16] 

 

0.0003 
[2.14]* 

-0.0025 
[-5.11]* 

 
 

0.1813 
[2.33] 

-0.0280 
[-6.79]* 

 
0.4557 

[137.40] 

 

0.0002 
[2.19]* 

-0.0027 
[-12.97]* 

0.2474 
[2.18]* 

 
 

-0.0262 
[-4.52]* 

 
0.4508 

[31.03] 

 

0.0002 
[1.37] 

-0.0028 
[-6.07]* 

0.2503 
[2.09]* 

 
 

-0.0262 
[-3.91]* 

 
0.4508 

[43.51] 

 
Método 
N. Obs. 
Cross-Sections 

2R  
 

 

MQO 
640 

160 
0.02 

 

EGLS 
640 

160 
0.96 

 

EGLS 
640 

160 
0.96 

 

EA 
640 

160 
0.05 

 

EF 
640 

160 
0.64 

Nota: 1) As estatísticas “t” encontram-se entre colchetes. 

          2) EF.: Estimação com Efeitos Fixos; EA.: Estimação com Efeitos Aleatórios. 

          3) (**) Significante a 10%; (*) Significante a 5%. 

          4) Modelo 3 considera a primeira defasagem da arrecadação como proporção da receita total. 

 
 O primeiro ponto a ser destacado é que os sinais dos coeficientes, sempre que 

significantes, se mostraram consistentes em todos os modelos, independentemente da técnica 

de estimação utilizada. 

 A significância e o sinal da variável que representa a primeira defasagem dos gastos 

em educação e saúde demonstram o interesse dos municípios em investir em áreas sociais. 

Note-se que o coeficiente dessa variável se mostrou positivo e constante nos resultados de 

suas estimações. É significante ao nível de 5% e 10% para os modelos 2, 3 e 4. Dessa forma, 
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elevando o gasto em áreas sociais implica-se em elevação no índice da LRF no período 

subseqüente, esse é o trade-off sugerido como possível externalidade negativa da lei. Com 

isso, observa-se que os investimentos em áreas sociais, como por exemplo, a construção de 

uma escola ou um hospital implica em contratação de pessoal e esta não vem sendo coberta 

por receitas adicionais das prefeituras.  

 Esses dados sociais podem ser complementados pela análise empírica da seção 3, 

quando foi apresentado que mais de 50% dos gastos públicos são voltados para as questões 

sociais (saúde e educação), sendo em 2007, 27,69% destinado às ações de saúde pública e 

29,23% aos gastos com educação. 

 Com relação as variáveis econômicas, inicialmente pode-se observar que o resultado 

obtido associado aos coeficientes estimados para a variável haburb, não determina as 

preferências de alocação de recursos para gastos com pessoal, os sinais negativos e 

significantes encontrados para os coeficientes estimados comprovam o argumento de que a 

contratação de pessoal para tais obras não comprometem o atendimento à LRF. Na maioria 

das vezes, nos municípios, esses investimentos realizados em infra-estrutura são decorrentes 

de empresas contratadas e não de contratação de mais funcionários para a realização dos 

serviços. No entanto, a significância observada implica no fato de que novas despesas 

geradas, por exemplo, as obras realizadas, poderão resultar em contratação de pessoal, que são 

despesas necessárias ao funcionamento da máquina administrativa. 

 Analisando a variável rtrib, quando da análise empírica, foi constatado um 

crescimento das receitas tributárias ao longo dos exercícios de 2003 a 2007, mesmo com uma 

diminuição no percentual de arrecadação em 2007, ainda manteve-se crescente. É uma das 

metas do governo trabalhar a evolução dessas receitas de arrecadação própria nos municípios 

e estados. A significância e o sinal da variável rtrib demonstram exatamente o interesse por 

parte do governo em trabalhar o aumento dessa arrecadação. Note-se que o coeficiente desta 

variável se mostrou consistente, positivo e, embora perdendo um pouco em significância na 

estimação por variáveis instrumentais, permite inferir, à luz das hipóteses enunciadas que o 

aumento na arrecadação implica por parte do governo mais recursos para realizar gastos com 

pessoal, resultando no aumento do índice da LRF. 

 Para análise dos resultados foi introduzida uma variável dummy (elei) para os anos em 

que o governo municipal realizou eleição, considerando “1” para ano eleitoral e “o” para ano 

sem eleição. Pelos resultados dos coeficientes estimados para a variável elei, inicialmente 

pode-se pensar que esta variável não representa acréscimo nos gastos com pessoal, os sinais 
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negativos e significantes encontrados para os coeficientes estimados comprovam o argumento 

de que ciclos eleitorais afetam o crescimento dos gastos públicos ou a sua composição, 

tornando possível corroborar os estudos recentes realizados por Cossio (2000) e Amorim Neto 

e Simonassi (2008). 

Associando a verificação acima, sinais negativos mais significantes, é a relação 

inversa eleição-gastos públicos. Esse pode ter sido um benefício da LRF, na idéia de que o 

normal seria o aumento dos gastos com pessoal nestes períodos. Como o crescimento desses 

gastos é limitado pela LRF, pois não é permitida a contratação de pessoal nos 180 (cento e 

oitenta) dias anteriores ao final do mandato, daí o sinal negativo nos coeficientes. Portanto, no 

ano em que há eleição constatou-se a diminuição de gastos com pessoal. 

Dessa forma, vale destacar que sinais negativos e a significância obtida para os 

coeficientes estimados justificam a mudança de padrão de crescimento dos gastos 

apresentados na tabela 3: a partir de 2000 a LRF impõe mais rigor no controle dos gastos 

públicos, especialmente destaque para pessoal, com controles rigorosos, principalmente nos 

períodos eleitorais, limitando contratações de pessoal e aumento nos gastos públicos, pois 

acréscimos de despesas só poderão ser confirmados se o poder público tiver concluído 

despesas já inicializadas e apresentar correspondente recurso em caixa.   
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de um painel de 160 municípios cearenses para o período entre 2003 e 2007, 

avalia-se o cumprimento da LRF e o possível trade-off entre o atendimento às necessidades de 

investimentos das administrações públicas locais e o cumprimento do dispositivo cuja meta 

principal é disciplinar os gastos públicos com funcionalismo. A pesquisa buscou desta forma 

contribuir com subsídios para atestar a eficácia da LRF enquanto instrumento disciplinador de 

gastos sem deixar de lado as possíveis ineficiências geradas pelo rigor previsto em suas 

diretrizes. 

Dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) deram suporte à criação de variáveis 

sócio-econômicas para estimação de modelos econométricos em diferentes especificações e 

cuja variável dependente comum foi o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal (ILRF) que 

corresponde ao limite de gastos com pessoal previsto na LRF. 

Foram estimados modelos a efeitos fixos e a efeitos aleatórios, por não dispor de todos 

os dados de corte transversal para os municípios. Tomando como critério o teste de Hausman 

cuja hipótese nula é a estimação a efeitos aleatórios, o processo de inferência foi realizado a 

partir de uma estimação a efeitos fixos.   

Constata-se a existência do trade-off entre responsabilidade fiscal e social, haja vista 

que maiores investimentos em áreas sociais implicam em maiores índices de gastos com 

pessoal relativo à receita corrente líquida em períodos subseqüentes e assim corrobora-se a 

intuição de que atender aos interesses relacionados a investimentos em áreas sociais pode 

comprometer o atendimento à LRF. Gastos em áreas como habitação e urbanismo, por outro 

lado, não contribuem com o aumento do índice de gastos com pessoal, por outro lado, até 

influenciam a redução do índice. 

Com relação a variável arrecadação (rtrib) seu impacto é positivo no modelo, 

indicando que os municípios que arrecadam mais têm maior índice de gastos com pessoal 

relativo à receita corrente líquida, fato que, longe de ser um mau, pode refletir displicência do 

administrador público em relação a contratações, face à maior receita tributária. 

Por fim, ressalta-se o papel disciplinador da LRF em termos de evitar o uso da 

máquina pública com fins eleitorais, haja vista que nos períodos de eleição constata-se uma 

redução no índice de gastos com pessoal previsto neste dispositivo. 
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