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RESUMO

Em um momento de grave crise institucional, nasceu a Lei Complementar nº 101, a Lei

de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF),  uma  Lei  Complementar  de  âmbito  nacional,

aplicável a todas as esferas, tendo sido elaborada com a finalidade de estabelecer um

regime  de  gestão  fiscal  responsável,  controlando  os  gastos  que  venham  a  ser

considerados excessivos, regulando os artigos 163 e 169 da Constituição Federal de

1988. Nesse contexto,  o presente estudo teve por objetivo analisar se os municípios

fluminenses cumpriram as restrições impostas, obtendo resultados fiscais equilibrados.

Para isso foram analisados os principais indicadores fiscais que demonstram a postura

dos  municípios  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  ante  ao  cumprimento  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal – mais precisamente no ano de 2014 – e cotejar suas flutuações

desde a promulgação da referida lei, no ano de 2000. Os resultados indicam que a Lei de

Responsabilidade  Fiscal  continua  sendo respeitada,  apesar  do  indicador  de  despesas

com pessoal  não apresentar  correlação negativa  com a  promulgação da lei.  Demais

disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal pode ser considerada um importante ponto de

partida para uma administração pública transparente e eficaz.

Palavras-chave:  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal;  Indicadores  Fiscais;  Municípios

Fluminenses.
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CAPÍTULO 1

1 Introdução

A partir  da década de 1990, diversos países criaram leis que tinham por objetivo

reforçar as instituições orçamentárias, promovendo a disciplina fiscal nas diversas esferas de

governo, especialmente nos estados e municípios, devido à descentralização política e fiscal

que  ocorreu  neste  período.  No  Brasil,  problemas  envolvendo  superfaturamento,  obras

inacabadas e aquisições vultosas eram frequentemente noticiados na imprensa. Além desses

fatos,  o  déficit  público  nas  três  esferas  de governo era um problema que exigia  solução,

tornando urgente a necessidade de uma lei que impedisse tais acontecimentos.

Desde o final  da década de 1970, até  1994, o processo inflacionário maquiava a

situação das finanças públicas,  forçando um equilíbrio fictício.  Assim, as reformas fiscais

promovidas a partir da década de 1990 já visavam um regime fiscal sólido para a União e os

governos subnacionais1.

A fim de alcançar tal estabilidade, mudanças estruturais foram realizadas, começando

pelas  reformas  da  previdência  e  da  administração  pública.  Neste  contexto  de  grave  crise

institucional, nasceu a Lei Complementar nº 101, conhecida como Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF), de âmbito nacional,  aplicável a todas as esferas governamentais, tendo sido

elaborada com a finalidade de estabelecer um regime de gestão fiscal responsável e controlar

gastos considerados excessivos.

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  emergiu  num  contexto  de  necessidade  de

imposição  de  limites  e  metas  aos  gestores  de  políticas  públicas,  a  fim de  gerar  menores

déficits fiscais. O cenário em que se encontravam os estados e municípios após o controle da

inflação em 1994 era restritivo do ponto de vista fiscal, no sentido de que não poderiam mais

se endividar e fazer frente às suas despesas. Nesse passo, a LRF veio impor restrições aos

gastos  e  ao  endividamento  excessivo,  ratificando  um processo  de  ajuste  iniciado  com os

vários  acordos  firmados  de  renegociação  das  dívidas  dos  estados  em  1993  e  1997

(FIORAVANTE et al, 2006).

Pode-se afirmar que a Lei de Responsabilidade Fiscal foi implantada tendo como

principal objetivo o rompimento definitivo do círculo vicioso de pacotes emergenciais para

1 Para  fins  deste  estudo,  entende-se  ente  subnacional  como uma organização  formal  com funções,  limites
territoriais e população definidas que integram um estado soberano.
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socorrer governos em dificuldades, assim como evitar a utilização de forma sistemática do

ciclo  político,  por  meio  de  comportamentos  oportunistas  de  final  de  mandato,  além  de

demonstrar transparência, através da publicação de relatórios e demonstrativos da execução

orçamentária,  apresentando  ao  contribuinte  a  utilização  de  recursos  que  ele  coloca  à

disposição dos governantes (SANTOLÍN et al, 2009).

1.1 Problema e sua importância 

Os municípios são, em última análise, a esfera de governo que está mais próxima da

população e, consequentemente, são mais precisos ao avaliar as necessidades primárias de

seus  habitantes,  uma  vez  que  estas  variam  geograficamente.  Por  essa  razão,  após  a

promulgação da Constituição de 1988 a esfera municipal passou a responder por atividades

que  anteriormente  eram  de  responsabilidade  dos  estados  e,  principalmente,  do  governo

federal, aumentando de forma substancial sua participação no setor público.

Neste contexto, a Constituição Federal permitiu a realização de forte redistribuição

das  receitas  públicas,  o  que  favoreceu  os  municípios  em  detrimento  dos  demais  entes

federativos.  Contudo,  essa  autonomia  financeira  não foi  acompanhada pela  aplicação dos

princípios  da  responsabilidade  fiscal,  gerando,  com  isso,  desequilíbrio  orçamentário  e

desordem nas despesas públicas, contribuindo para agravar a crise econômica nacional.

Desse  modo,  a  partir  da  estabilização  econômica  promovida  pelo  plano  real,  o

governo  federal  iniciou  um  processo  de  recentralização  fiscal  e  de  descentralização  dos

serviços públicos, direcionando boa parte da execução para os municípios brasileiros. Esse

cenário ocasionou uma forte pressão sobre as finanças municipais, promovendo uma intensa

dependência  dos  recursos  transferidos  pelos  estados  e  governo  federal.  Essa  condição

franqueou  ao  governo  federal  maior  controle  sobre  as  finanças  municipais,  afetando  sua

autonomia, situação que abalou o pacto federativo promovido pela Constituição Federal de

1988.

Apesar desse controle ter se tornado mais visível com o advento da Lei nº 9467/97,

que encampou o Programa de Reestruturação Fiscal e Financeira2 do setor público, foi a LRF

2 A LRF pode ser considerada um desdobramento do Programa de Reestruturação Fiscal e Financeira (PRF) e,
ainda que tenham sido superpostos, são, em linhas gerais, complementares (GIAMBIAGI; MORA, 2007). A
dívida subnacional brasileira desde a década de 1980 configurou-se como um problema nacional, e em 1996
atingiu  um  patamar  tão  expressivo  que  impedia  soluções  por  parte  dos  governos  estaduais  e  ameaçava  a
estabilidade macroeconômica, exigindo da União uma saída para contornar o problema. Em resposta à demanda
dos  governos  estaduais,  formulou-se  o  Programa  de  Reestruturação  Fiscal  e  Financeira,  estatuído  pela  Lei
9.496/97, incentivou as unidades federativas a promoverem uma profunda reforma do Estado, em conformidade
com a esfera federal. O Programa foi engendrado sobre três bases, a saber: ajuste, venda de ativos estaduais e
privatização/liquidação dos bancos estaduais. Mais do que uma renegociação da dívida, o PRF materializava um
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que instrumentalizou o mesmo. Além de versar sobre questões referentes ao planejamento,

transparência e controle das contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, no intuito de

garantir  o  equilíbrio  fiscal,  estabeleceu diversas  normas  sobre  finanças  públicas,  além de

estabelecer limites objetivos para o endividamento e para uma série de despesas públicas. A

LRF impôs, ainda, uma série de restrições e penalizações nas searas político e criminal aos

gestores  que  desrespeitarem  os  limites  e  regras  estabelecidos.  Assim,  um  dos  principais

objetivos  da promulgação da LRF foi  o controle  da dívida pública (FIORAVANTE et  al,

2006).

Dada a necessidade de maior planejamento e transparência do orçamento público, os

entes federativos precisaram se adaptar ao cumprimento dos dois principais indicadores da

LRF, que influenciam diretamente na dívida pública  e que podem ser analisados via relações

entre a despesa de pessoal e a dívida consolidada líquida (DCL) com a receita corrente líquida

(RCL).

Dessa maneira, a questão que se pretende responder nesta pesquisa é a seguinte: as

finanças  dos  municípios  fluminenses  se  adequaram  aos  limites  impostos  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal e à dívida consolidada líquida,

garantindo o equilíbrio fiscal das contas públicas no período de 2000 a 2014?

1.2 Justificativa e relevância da pesquisa

O Município é a pessoa jurídica de direito público interno dotado pela Constituição

Federal  de  1988  de  autonomia  (auto-organização,  autoadministração  e  autogoverno)  para

delinear  as  políticas  públicas  de  interesse  local  a  fim  de  promover  o  bem-estar  social.

Segundo Matias e Campello (2000), o município, por estar mais próximo dos problemas e por

ser mais suscetível de controle por parte da sociedade civil, mostra-se mais adequado para

atender às demandas sociais.

Giambiagi  e  Além (2000)  defendem que os  bens  e  serviços  públicos  devem ser

fornecidos pelos municípios, uma vez que estes podem proporcionar ganhos de eficiência,

justamente pelo fato de se encontrarem mais próximos dos beneficiários. Além disso, Oates

(1972) defende que a descentralização da prestação de serviços e da provisão de bens, com a

transferência de responsabilidade do governo nacional para os governos locais, permite que os

contribuintes exerçam uma influência maior sobre as decisões de gastos do governo.

aparato institucional para o equilíbrio fiscal intertemporal (GIAMBIAGI; MORA, 2007).
14



Ademais, noutro giro, o foco no impacto sobre a gestão pública na esfera municipal

justifica-se, ainda, pelo fato de que os municípios nunca tiveram, durante todo histórico do

federalismo brasileiro, uma participação tão importante (e crescente), na execução do gasto

público, em especial nas áreas sociais básicas, conforme demonstram Afonso et al (2002).

Partindo-se  da  premissa  de  que  os  recursos  públicos  são  escassos  ante  as

necessidades exigidas pela população, no cerne municipal a falta de recursos e o aumento das

demandas por mais serviços públicos elevam a gestão financeira como um condicionante para

a eficiência administrativa. Assim, diante da crise do Estado brasileiro, tendo como uma de

suas  características  a  incapacidade  do  Estado  de  atender  as  demandas  sociais  básicas  da

população,  é  de  fundamental  importância  identificar  se  uma  mudança  institucional  tão

importante representada pela LRF - cujo objetivo central é a disciplina fiscal - possibilitou o

surgimento de inovações na gestão pública e se estas apontaram para a racionalização do

gasto  público,  garantindo  o  equilíbrio  fiscal  e  a  ampliação  dos  investimentos  em setores

essenciais à coletividade. 

Diversas pesquisas dizem respeito ao comportamento das finanças municipais em

relação aos limites impostos pela nova legislação fiscal, entretanto, ao investigar os efeitos da

LRF sobre as finanças públicas dos municípios do estado do Rio de Janeiro, este trabalho se

torna relevante, sobretudo por buscar reduzir a carência de pesquisas sobre o tema na região.

Além disso, o estado do Rio de Janeiro é a segunda maior economia do Brasil, respondendo

por 11,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística (IBGE, 2011). O estado é composto por 92 municípios, distribuídos

em  seis  mesorregiões:  Norte  Fluminense,  Baixada  Litorânea,  Metropolitana,  Centro

Fluminense,  Noroeste  Fluminense   e  Sul  Fluminense.   Essas,  por  sua  vez,  englobam

municípios  que  se  situam  em  áreas  de  intensa  atividade  econômica  ou  de  exploração

petrolífera e outros que se situam em regiões que apresentam certa estagnação econômica e

pouca capacidade de geração de receitas. Neste sentido, o presente trabalho buscou avaliar se

a LRF consubstanciou-se num vetor preponderante para o equilíbrio fiscal desses municípios.

1.3 Revisão da Literatura

Para  avaliar  o  cumprimento  dos  limites  estabelecidos  pela  LRF,  bem  como  os

reflexos de sua implementação e as mudanças proporcionadas no cenário público, diversas
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pesquisas  vêm sendo realizadas  no  Brasil.  Giuberti  (2005)  analisou  a  situação  fiscal  dos

municípios brasileiros e se o cenário apresentado necessitava ser controlado através de um

mecanismo específico. O estudo evidenciou que poucos municípios estavam acima do limite

imposto  pela  LRF,  indicando  que  esta  não  proporcionou  efeito  sobre  os  administradores

públicos em relação aos gastos com pessoal. Contudo, demonstrou-se que a LRF impactou

positivamente os municípios que apresentaram gasto elevado com esse tipo de despesa.

Por  sua  vez,  Menezes  (2005)  realizou  um  estudo  sobre  o  comportamento  das

despesas  municipais  antes  e  depois  da  LRF,  analisando  as  despesas  por  funções  e  por

categorias.  A partir  de  uma abordagem econométrica,  constatou  que  a  LRF teve  impacto

positivo sobre a probabilidade dos municípios gastarem menos do que o limite de 60% da

Receita  Corrente Líquida (RCL|).  Segundo o autor,  a grande maioria  dos  municípios não

ajustados  procuraram  diminuir  os  gastos  em  despesas  com  pessoal.  Em  contrapartida,

observou-se  uma  diminuição  na  probabilidade  dos  municípios  em  gastarem  menos  que

42,99% da RCL (média das despesas com pessoal anterior à LRF), visto que os municípios

que despendiam menos de 60% da RCL em despesas com pessoal  (o que era a realidade da

maioria  dos municípios brasileiros) permitiram um aumento desse tipo de despesa.  Desse

modo, concluiu-se que o limite imposto pela LRF foi ineficaz, uma vez que não levou em

consideração as condições heterogêneas dos municípios. 

Menezes (2005) verificou, ainda,  que os ajustes promovidos pela LRF ocorreram

mediante  redução  nos  componentes  menos  rígidos  dos  gastos,  como  nas  despesas  com

investimento.  Além  disso,  constatou  que  a  despesa  com  pessoal  apresenta  forte  rigidez,

tornando  difícil  a  adoção  de  cortes  nessa  despesa.  Em  síntese,  o  estudo  demonstrou  a

complexidade em cortar gastos vinculados a finalidades específicas, implicando no corte de

despesas essenciais como o investimento e, consequentemente, na piora da qualidade do gasto

público.

Fioravante et al (2006) avaliaram o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre

as finanças municipais. Para tanto, foram delineados dois cenários: antes da promulgação da

LRF (1998-2000) e depois do advento da LRF (2001-2004), onde foi comparada a postura

dos municípios no que concerne às suas políticas de gastos com pessoal e endividamento. Os

resultados obtidos pelo estudo revelam que, no caso da despesa com pessoal, ocorreu um

"erro de calibragem" na imposição do limite de 60% sobre a RCL, que estimulou o aumento

dessa despesa para a maioria dos municípios que apresentavam gastos muito inferiores. Para o

indicador de endividamento, notaram-se dois efeitos: além do controle da dívida de alguns
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municípios, houve uma concentração de endividamento de outros que não foram controlados,

destacando-se o município de São Paulo, que sozinho participava com 49,76%  na dívida

consolidada líquida agregada de todos os municípios.

Corbari (2008) analisou de que forma a LRF, como mecanismo de restrição fiscal,

influenciou o padrão de endividamento praticado pelos municípios brasileiros com mais de

100  mil  habitantes.  Seus  resultados  indicaram  que  as  variáveis  estrutura  de  capital  e

endividamento defasado alteraram o padrão de comportamento do endividamento público no

decorrer dos anos 1998-2006.

Chieza (2008) pesquisou as mudanças provocadas pela LRF nos municípios do Rio

Grande do Sul, e constatou que a Lei contribuiu para reduzir o gasto com pessoal em relação à

receita  corrente  líquida  em todos os  municípios  pesquisados.  De acordo com a  autora,  a

exigência de equilíbrio fiscal teve um impacto negativo nas despesas de capital e de forma

positiva no superávit dos municípios. Por fim, aceitou-se a hipótese de que o atendimento aos

limites fiscais estabelecidos pela LRF, de maneira geral, não garantiu a qualificação da gestão

pública e, consequentemente, a eficácia dos serviços públicos ofertados.

Gerigk (2008) avaliou os reflexos da LRF sobre o espaço de manobra de gestão

financeira dos municípios paranaenses com menos de 20 mil habitantes, entre os exercícios

financeiros de 1998 e 2006. O pesquisador concluiu que a LRF teve influência nas finanças

dos municípios estudados, reduzindo o espaço de manobra e alterando o comportamento da

gestão financeira  nos municípios estudados.  Verificou-se que as fortes restrições impostas

sobre  os  gastos  com pessoal  contribuíram para  o  equilíbrio  orçamentário  dos  municípios

analisados.

Santolín, Jayme Jr. e Reis (2009) realizaram um estudo dos possíveis impactos da Lei

de Responsabilidade Fiscal no comportamento das despesas dos municípios de Minas Gerais.

Para tanto, analisaram o ambiente anterior e posterior à LRF, com base nos quais se comparou

o  comportamento  das  prefeituras  municipais  em  relação  às  suas  políticas  de  gastos.

Inicialmente,  foi  identificado um movimento de convergência dos gastos com pessoal nos

municípios mineiros. Ademais, verificou-se também um processo de convergência dos gastos

com investimento, sugerindo certo grau de associação entre esses movimentos, paralelamente

às restrições de operações de crédito impostas pela LRF. 

Já Gadelha (2011) avaliou os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal nas finanças

públicas municipais por meio da estimação de um modelo  probit  para dados em painel não

balanceado. Os resultados obtidos pelas variáveis  dummies  apresentaram sinais positivos e
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coeficientes estatisticamente significantes ao nível de 1%, mostrando que a LRF, de modo

geral, exerceu impacto positivo sobre o comportamento fiscal dos municípios.

Por fim, Santos Filho (2012) investigou a conduta dos municípios alagoanos face ao

cumprimento dos limites impostos pela LRF em relação à execução das despesas com pessoal

e endividamento público. Os resultados obtidos confirmaram a hipótese adotada na pesquisa

de que os limites estavam sendo respeitados. Entretanto, constatou-se que tais limitações não

garantiram uma execução orçamentária equilibrada nos municípios alagoanos. 

 1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo geral

O objetivo geral que norteia esta pesquisa é verificar se os municípios fluminenses

cumpriram os limites impostos pela LRF, garantindo o equilíbrio fiscal das contas públicas no

período de 2000 a 2014.

1.4.2 Objetivos específicos  

Especificamente, pretende-se:

a) Descrever o cenário econômico brasileiro em que a LRF foi engendrada; 

b) Examinar o impacto dos instrumentos de contenção instituídos pela LRF sobre

as finanças municipais, sobretudo o limite de endividamento e de despesas com

pessoal;

c)  Averiguar  se  após  a  vigência da LRF os  municípios  fluminenses  obtiveram

resultados fiscais equilibrados; 

1.5 Hipótese

A LRF, através de seus mecanismos de contingenciamento, foi capaz de promover o

equilíbrio fiscal dos municípios fluminenses, durante o período analisado.

1.6 Estrutura

Além desse  capítulo  introdutório,  o  estudo  se  dividiu  em mais  seis  capítulos.  O

capítulo dois traz o referencial teórico que norteia o presente estudo, destacando o federalismo

fiscal como fio condutor para a revisão histórica do alvorecer e apogeu do endividamento

brasileiro  até  a  promulgação  da  LRF.  No  terceiro  capítulo,  buscou-se  apresentar  os
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precedentes  da  LRF,  caracterizando  as  finanças  públicas  no  país  no  momento  anterior  à

promulgação da Lei.  No quarto capítulo,  discorreu-se sobre as características,  diretrizes e

limites fiscais estabelecidos pela LRF. No quinto capítulo foi apresentada a metodologia da

pesquisa apresentando as descrições das bases de dados utilizadas, os indicadores de interesse

e  como  estes  foram  engendrados  e  desenvolvidos.  O  sexto  capítulo  apresenta  a  análise

descritiva quanto a evolução dos indicadores dos municípios, bem como a observância dos

limites a esses impostos. Por fim, no capítulo sete são feitas algumas considerações finais.
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CAPÍTULO 2

2 Referencial Teórico

Nos  idos  dos  séculos  XV  e  XVI,  período  das  grandes  navegações,  o  Estado

encontrava-se  fortemente  associado  aos  comerciantes  com  o  objetivo  de  desenvolver  o

comércio e a exploração colonial. Era o chamado "mercantilismo".

O Estado Liberal  nasceu com a decadência do regime econômico mercantilista  -

calcado no intervencionismo estatal -, e o surgimento da burguesia. O liberalismo econômico,

que emergiu da Revolução Francesa (1789) e predominou durante o século XIX, tinha como

principais axiomas a livre iniciativa e a livre concorrência (RAMOS, 2012). Adam Smith, um

dos grandes  idealizadores  do liberalismo,  apontou a  existência  de uma "mão invisível  do

mercado",  que  se  arvoraria  da  responsabilidade  pelo  ótimo  funcionamento  da  economia,

automaticamente corrigindo os desvios, promovendo as condições necessárias ao crescimento

econômico e o bem-estar da sociedade (ALEXANDRE, 2015).

Com o advento de tal  modelo,  operou-se uma dissolução nítida entre a atividade

econômica  e  a  atividade  política:  as  decisões  econômicas  caberiam  aos  membros  da

comunidade, sem qualquer ingerência do Estado, em princípio. Neste diapasão, a função do

Estado era eminentemente abstencionista, restringindo o plano decisório às situações em que

fosse fundamental o poder de autoridade estatal (poder extroverso), sobretudo através de atos

impositivos, para se garantir a propriedade privada e a liberdade dos indivíduos (OLIVEIRA,

2015).

Apenas no final do século XIX que a "mão poderosa e visível" do Estado passou a

ser instrumento de correção das distorções geradas pelo liberalismo. Os humores da economia

flutuavam com vasta  amplitude entre  a  depressão e  a  euforia.  As fases  depressivas  eram

acompanhadas por epidemias de desemprego, agravadas pelos efeitos gerados pela Revolução

Industrial,  que  elevou  o  índice  de  mecanização  de  diversos  setores  da  economia

(ALEXANDRE, 2015).

A evolução do Estado demonstrou a necessidade de intervenção estatal nas relações

econômicas e sociais, de modo a afastar a desigualdade social gerada pelo abstencionismo do

Estado Liberal (surgimento de cartéis, trustes e monopólios). Neste momento, há uma ruptura

com os  estigmas  absolutistas,  vale  dizer,  o  Estado  deixa  de  ser  compreendido  como um
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inimigo da sociedade e passa a ser encarado como um aliado que deveria atuar na ordem

econômica e social.

Com  o  surgimento  do  Estado  Social  de  Direito  (Welfare  State  Keynesiano),

notadamente após a Segunda Guerra Mundial, a intervenção do Estado na economia e nas

relações  sociais  se  fortaleceu,  mitigando  as  mazelas  do  período  liberal.  A ampliação  do

"cardápio" de serviços públicos a serem prestados exigiu uma atuação mais ágil e eficiente do

poder  público.  Contudo,  a  concentração  de  atividades  administrativas  a  cargo  do  Estado

acarretou o inflacionamento do aparelho estatal, que passou a ser cada vez mais ineficiente

(OLIVEIRA, 2015).

Na  década  de  1980  verificou-se  o  esgotamento  do  modelo  keynesiano  e

intervencionista do Estado, promovido pelo déficit público decorrente de décadas de gastos

públicos  sem a correspondente  responsabilidade  fiscal  (ARAGÃO, 2013).  Assim,  a  partir

desse período, diversos países iniciaram um movimento de ajuste fiscal e de privatizações,

com destaque para a Grã-Bretanha, Estados Unidos e Nova Zelândia (OLIVEIRA, 2015).

A análise acerca das transformações históricas vivenciadas pelo papel do Estado na

economia é um excelente ponto de partida para se compreender o surgimento de mecanismos

reguladores da atuação estatal, com as leis disciplinadoras das finanças públicas, como é o

caso da LRF. Na próxima seção, será analisado de que maneira o federalismo fiscal provocou,

no caso brasileiro, conflitos entre o governo federal e os governos subnacionais, e como as

transformações  nesse  arranjo  levaram  a  uma  perda  de  autonomia  dos  unidades

descentralizadas, por meio da criação de mecanismos de controle de suas finanças por parte

do governo federal.

2.1 Breve introdução ao federalismo

A independência das treze colônias norte-americanas da dominação inglesa pode ser

considerada  o  grande  marco  do  federalismo.  Tais  colônias  se  tornaram  soberanas  e

autônomas,  fato  que  dificultou  a  solução  de  problemas  que  eram  de  interesse  geral,

principalmente em razão da existência de interesses individuais de cada colônia (SANTOS

FILHO, 2012).

Objetivando evitar tais conflitos e garantir o bem-estar nacional, as treze colônias

decidiram se unir  em forma de federação,  abrindo mão de suas soberanias para criar um

Estado federado em sua composição clássica.  Apesar  de perder  sua soberania,  os  estados

membros mantiveram a sua autonomia, entregando a uma nova entidade, a União, poderes e
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competências para exercer as funções necessárias para garantir o bem comum. Em um sistema

federativo, cada ente tem suas competências definidas na Constituição, sendo a forma como

se dá essa repartição que determina que tipo de federalismo é adotado (SANTOS FILHO,

2012).

No caso brasileiro, assim como nos demais países da América Latina, a federação

surgiu a partir de um movimento inverso ao dos Estados Unidos: surgiu de um movimento

contrário ao centralismo do Império, com o objetivo de descentralização e de autonomia face

ao  governo  central.  Dessa  forma,  enquanto  nos  Estados  Unidos  o  Federalismo  buscou  a

associação de estados para a defesa comum, no Brasil, significou autonomia descentralizada

(GIAMBIAGI; ALÉM, 2000).

De que forma o federalismo fiscal influencia as relações entre os entes federados? É

o que se passa a analisar.

2.2 O federalismo e a atividade financeira do estado

As  necessidades  públicas  (interesse  público  primário)  são  aquelas  ditadas  pelo

Estado por meio do seu ordenamento jurídico e que reproduzem os anseios da sociedade, não

se confundindo, desse modo, com as necessidades do Estado (interesse público secundário) ou

com interesses particulares. A satisfação dessas necessidades consubstancia-se no mister da

atividade estatal, sem o qual não há como alcançar o bem comum do povo (CARVALHO,

2010).

Como forma de alcançar  tal  finalidade,  é  preciso que o Estado obtenha recursos

suficientes,  os  administre  com  eficiência  e  os  direcione  para  a  execução  de  serviços  e

obtenção de bens  essenciais  à  sociedade.  A aquisição,  gestão e  aplicação desses  recursos

constituem a atividade financeira do Estado (CARVALHO, 2010).

Ricardo Lobo Torres (2011, pág. 3) conceitua a atividade financeira do estado, objeto

essencial das finanças públicas, como: “(...) conjunto de ações do Estado para a obtenção da

receita e a realização dos gastos para o atendimento das necessidades públicas”.

Diversos cientistas políticos3 e economistas tem defendido, ao longo do tempo, que a

estrutura federativa, sob o aspecto das finanças públicas, permitiria um melhor desempenho e

controle da atividade financeira do Estado. 

A proximidade dos entes subnacionais com as questões locais permitem uma maior

versatilidade  da  Federação  e  a  cooperação  dos  demais  entes  no  trato  dessas  questões.  O

3  Como exemplo:  Musgrave (1959), Oates (1972) e Ter-Minassian (1993).
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sistema de transferências entre os entes também permitiria a solução de problemas regionais

enfrentados em algum deles, sem colocar em risco a hegemonia e a estrutura da federação.

Demais disso, na produção de determinados bens e serviços,  o Estado Federal poderia se

organizar  de maneira  que seriam realizadas  pelo ente  melhor  capacitado para a  execução

dessa  tarefa  específica,  possibilitando,  assim,  ganhos  de  eficiência  nas  funções  estatais

(CARVALHO, 2010).

O controle financeiro dos entes federados também seriam, a priori, melhor realizado

numa federação,  seja  em razão da  fiscalização exercida pelos  poderes  presentes  em cada

unidade descentralizada, seja pelo fato de que, em relação aos entes subnacionais, os cidadãos

estariam mais próximos do governante, o que possibilitaria um controle social mais eficaz

(CARVALHO, 2010).

Todas essas características surtirão efeitos satisfatórios ou não a depender de como se

estruturará a federação sob o aspecto financeiro. Compreender o papel do federalismo fiscal

na atividade financeira do estado é essencial para depreender os aspectos que levaram o Brasil

a sancionar uma lei erigida por instrumentos intrínsecos de controle público em um único

diploma.

2.3 O federalismo fiscal

A organização  político-administrativa  do  Brasil,  de  acordo  com as  Constituições

brasileiras,  desde  a  proclamação  da  República,  é  uma  federação  de  estados  autônomos

(BARBOSA et  al,  1998).  Como  já  tratado  anteriormente,  o  federalismo  fiscal  tem  sido

defendido, ao longo do tempo,  por diversos cientistas políticos e economistas como a forma

de organização financeira mais adequada para o setor público. Segundo Oates (1972 apud

BARBOSA et al, 1998), a forma federativa de governo pode ser definida da seguinte maneira:

"é um setor público com níveis decisórios tanto centralizados como descentralizados,  nos

quais as escolhas feitas em cada nível, relativas a provisão de bens públicos, são determinadas

em  grande  parte  pela  demanda  destes  serviços  por  parte  dos  residentes  das  respectivas

jurisdições". 

Oates  (1972,  apud  CARVALHO,  2014)  defende  que  para  obter  as  vantagens

inerentes  ao  sistema federativo  é  necessário  conformar  quais  funções  e  instrumentos  são

melhores centralizados e quais devem ser descentralizados para os demais níveis de governo.

Desse modo,  a  característica  subjacente  ao  regime federalista  seria  a  predileção por  uma
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estrutura  de  governo  mais  descentralizada  possível  capaz  de  internalizar  todas  as

externalidades econômicas existentes na produção de bens e serviços públicos.

De acordo com a teoria tradicional do federalismo fiscal, representada pelo próprio

Oates e por Musgrave, podem ser delineadas linhas gerais para a divisão de tarefas entre as

esferas de governo. A estabilidade macroeconômica e a redistribuição de renda, assim como a

provisão de bens (defesa nacional,  por exemplo),  devem ser  responsabilidade do governo

central, ao passo que aos governos locais cabe a provisão de bens e serviços dentro de sua

jurisdição (GIUBERTI, 2005).

A tendência à descentralização fiscal ganhou força no mundo a partir da década de

1980  (ALÉM;  GIAMBIAGI,  2000  apud  CARVALHO,  2014).  Muitas  nações  em

desenvolvimento  começaram  a  transferir  a  responsabilidade  por  programas  de  grande

interesse  público  do  governo  central  para  os  governos  subnacionais.  Para  Giambiagi  e

Rigolon (1999), o argumento econômico mais robusto em favor da descentralização fiscal

refere-se à eficiência alocativa. Pode-se inferir sem grandes elucubrações que as burocracias

locais, além de serem mais facilmente controladas pela população, são capazes de identificar

com maior exatidão as preferências relevantes de seus habitantes, partindo da premissa de que

estas  variam geograficamente.  Dessa  maneira,  a  provisão  de bens  públicos  por  parte  dos

governos locais tende a ser mais eficiente (GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999).

Entretanto,  na prática,  a  descentralização fiscal  vem geralmente acompanhada de

descontrole dos gastos dos governos locais, o que pressiona as finanças do governo central e

prejudica a política econômica do País. O histórico das contas públicas no Brasil evidencia os

problemas advindos da descentralização de recursos que tem como marco a Constituição de

1988 (LINHARES, 2012).

Giuberti (2005) argumenta que, em que pese os efeitos positivos sobre a redução dos

desequilíbrios inter-regionais, o sistema baseado na arrecadação centralizada de receitas, com

a redistribuição  posterior  a  partir  das  transferências  do  governo central  para  os  governos

locais,  pode  ocasionar  uma  tendência  de  gastos  excessivos,  pois  o  governo  local  pode

aumentar seus gastos sem o respectivo aumento nos impostos pagos pelos seus contribuintes.

Como os recursos carreados via transferências provêm de uma base que circunscreve todo

país, o governo local não internaliza o custo total desse aumento no gasto público. Com isso,

o efeito de um aumento nos recurso disponíveis sobre o gasto público depende de sua origem:

o  crescimento  no  gasto  será  maior  para  um  aumento  nas  transferências  governamentais
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quando comparado ao crescimento derivado do aumento da arrecadação tributária. Esse efeito

é conhecido na literatura como flypaper effect.

Neste sentido, Giambiagi e Além (2000) defendem que os governos subnacionais que

dependem  da  “geração  da  receita  própria  para  o  seu  financiamento  tendem  a  ter  maior

responsabilidade fiscal, controlando melhor as suas contas e apresentando, em geral, menores

déficits do que os governos mais dependentes de transferências”.

Há outro aspecto do federalismo fiscal que influencia negativamente o desempenho

fiscal: o atendimento às demandas sociais. O processo de descentralização das competências

fiscais  e  tributárias  verificado  após  a  Constituição  de  1988  redefiniu  as  atribuições  na

prestação dos serviços públicos. O aumento da responsabilidade de estados e municípios na

prestação  de  serviços  públicos  sem  o  respectivo  estímulo  as  suas  receitas  próprias,

possibilitou  o  aumento  da  dependência  desses  em  relação  às  transferências

intergovernamentais (LINHARES, 2012).

Com a descentralização de alguns programas sociais, foram geradas distorções no

atendimento às demandas da população, uma vez que,  embora a maior parte das políticas

públicas tenha sua fonte no âmbito federal, os municípios continuaram demandados por sua

população  e  forçados  a  atender  às  necessidades  locais,  passando  a  responder  de  forma

desordenada e pontual às demandas (CORBARI, 2008). Assim, a solução encontrada pelos

estados e municípios foi recompor a sua capacidade de gastos mediante financiamentos junto

aos bancos estaduais, o que mitigou grande parte do esforço de estabilização macroeconômica

do governo federal.

Além disso, a convicção de que o governo central atuaria como um garantidor em

última instância criou um risco moral que incentivou o endividamento excessivo. Em regra,

uma diversidade de agentes estariam dispostas a financiar os governos subnacionais, com base

numa garantia explícita ou implícita do governo federal.

Essa  realidade  brasileira  indicava  um afrouxamento  de  instituições  orçamentárias

capazes de promover o ajuste fiscal, tendo em vista que a imposição de limites se mostrou

inócuo para o controle da dívida dos entes subnacionais. Segundo Alesina e Perroti (1996),

instituições orçamentárias são regras e  regulamentos  segundo os  quais  os orçamentos  são

preparados,  aprovados  e  executados.  Neste  sentido,  são  responsáveis  por  implementar

restrições orçamentárias, que podem ser classificadas como fortes ou fracas, dependendo do

seu  poder  de  enforcement e  da  atitude  do  administrador  público  em  gerir  com

responsabilidade o erário público.
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Para Giambiagi e Além (2001, p. 177 apud CORBARI, 2008), a situação fiscal do

Brasil encontrada antes da LRF pode ser considerada um regime de restrição orçamentária

fraca. Pois, na medida em que o excesso de gastos sobre a receita efetiva pode ser pago por

terceiros, no caso dos municípios brasileiros, pelo Governo Estadual, via bancos estaduais, ou

pelo  governo  federal,  não  havia  um  estímulo  às  atividades  economizadoras  de  custos  e

aumentadoras de receitas.  

De acordo Menezes (2005, p. 11 apud CORBARI, 2008), “em um sistema federativo

altamente fragmentado, com cada ente representando apenas uma pequena fração do total e

grande  parte  dos  recursos  provenientes  de  um fundo comum administrado  pelo  Governo

Central, o gasto tende a exceder o ótimo social”. Desse modo, a dívida pública transcende os

patamares prudenciais e prejudicam a política econômica.

Contudo,  a  partir  do  processo  de  descentralização,  o  Governo Federal  franqueou

certa autonomia aos governos subnacionais,  abrindo mão de parte  do controle  da política

fiscal e,  consequentemente,  possibilitando a incongruência entre  a política de provisão de

bens e serviços públicos, por parte dos governos subnacionais, e a política de estabilização

econômica, pelo Governo Federal. Assim, pode-se concluir pela existência de um trade-off

entre a função estatal de prestadora de serviços públicos e provedora de bens e a função de

estabilização  da  economia.  Para  a  compatibilização  dessas  duas  políticas  é  necessário  a

implementação  de  instituições  orçamentárias  que  promovam  o  ajuste  fiscal

concomitantemente  ao  atendimento  das  necessidades  sociais  com  qualidade  e  eficiência

(CORBARI, 2008).
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CAPÍTULO 3

3 Cenário Antecedente À Lei De Responsabilidade Fiscal

  
A imposição  de  regras  orçamentárias  em  diversos  países  do  mundo  pode  ser

analisada como o resultado de uma combinação de fatores endógenos e exógenos, peculiares

ou não a cada país, que resultaram na necessidade dos governos centrais de atuarem de forma

mais responsável nos âmbitos fiscal e político. De maneira geral, a descentralização política e

fiscal pode ser considerada um fator comum a esses países; a outorga de amplos poderes aos

governos subnacionais de gastarem, tributarem e se endividarem resultou em benefícios, mas

também nos prejuízos ligados ao endividamento (GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999).

O correto entendimento acerca desses  fatores  se revela  de vital  importância  para

compreender  o  motivo  da  mudança  de  comportamento  dos  países  que  adotaram  regras

orçamentárias e, no caso deste trabalho, do governo brasileiro com a instituição da Lei de

Responsabilidade  Fiscal  (LRF).  Isto  posto,  a  seguir  é  feita  uma  exposição  sobre  a

descentralização  fiscal  e  os  motivos  que  levaram  à  aprovação  da  LRF,  evidenciando  a

deterioração das contas públicas e a evolução do endividamento dos municípios brasileiros.

3.1 Descentralização Fiscal e o Cenário Anterior à Implantação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal

Os antecedentes históricos do federalismo no Brasil revelam, no período republicano

(pós-1889), uma tendência cíclica. Acompanhando os momentos de abertura e fechamento do

regime  político  foram  registradas  fases  de  maior  ou  menor  participação  dos  governos

estaduais  e  municipais  na  arrecadação  e  no  dispêndio  público  (AFONSO;  ARAÚJO;

RAMUNDO, 2004).

Com a Proclamação da República em 1890 e a elaboração da primeira constituição

republicana surgem os governos estaduais como agentes nos cenários político e econômico.

Com isso,  foi  assegurada certa  autonomia fiscal  e  administrativa aos  entes  então criados,

garantindo-lhes  o  direito  de  controlar  os  seus  tributos  e  criar  outros,  desde  que  não

concorrentes com a União (LONDERO; MARCHIORI NETO; VELOSO, 2006). 
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A crise da setor cafeeiro e a Revolução de 1930 inauguraram uma nova etapa do

federalismo  brasileiro.  A  superprodução  do  café,  aliada  a  Grande  Depressão,  reduziu

drasticamente o valor das exportações e a capacidade de arrecadação dos estados. A crise

alcançou tal dimensão que extrapolou a capacidade dos estados, abrindo espaço à ação federal

(LOPREATO, 2002, p.20). Visando contornar a situação crítica dos estados, o governo de

Getúlio  Vargas  inicia  um  processo  de  centralização  do  poder,  sobretudo  através  do

aparelhamento  do  Estado.  A adoção  de  tais  medidas  desencadeou  as  revoluções  sociais

iniciadas em 1932 que, por sua vez, promoveram a promulgação da Constituição de 1934.

Essa nova Constituição,  apesar do forte viés liberal,  manteve a centralização do poder no

governo federal. 

O processo de centralização foi intensificado a partir do golpe de Estado de 1937,

culminando na outorga de uma nova Constituição, que concedeu plenos poderes ao governo

autoritário de Vargas. Em grande medida o Estado Novo foi inspirado nos regimes autoritários

da Europa, onde o processo decisório e a exação tributária vertiam-se para o governo central.

Entretanto, apesar da existência de um processo de concentração tributária, não houve uma

centralização  das  competências  tributárias  e  administrativas,  vale  dizer,  os  estados

mantiveram  a  liberdade  legislativa  no  sentido  de  instituírem  tributos  e  se  organizarem

administrativamente,  fato  esse  preponderante  para  a  manutenção  do  arranjo  federalista

(OLIVEIRA, 2007).

A derrocada do Estado Novo e a  consequente saída de Getúlio  Vargas  do poder

propiciou a instauração de uma nova ordem constitucional em 1945. Dentre as mudanças

destaca-se  o  reestabelecimento  da  autonomia  dos  estados  e  municípios  para  escolherem

diretamente seus representantes no poder legislativo e executivo. 

Ademais, a Constituição de 1946 franqueou ao Congresso Nacional uma atribuição

até  então  restrita  ao  poder  executivo:  a  manipulação  do  orçamento  público,  isto  é,  a

possibilidade de criar ou majorar a despesa pública. Assim, o Congresso se tornou um canal

de negociação de lobbies por verbas federais. O voto dos parlamentares ganha peso, alçando

os estados mais populosos a uma posição privilegiada na obtenção de recursos da União, além

de propiciar aos estados periféricos um maior espaço de atuação, por meio da composição de

suas bancadas no poder legislativo federal (LOPREATO, 2002).

O desafio do governo federal passa a ser tentar conformar a sustentação financeira do

Plano de Metas, instituído no governo de Juscelino Kubistchek (1956-1961), e a conservação

do  apoio  político  no  Congresso.  O  governo  se  movimentou  no  sentido  de  conciliar  os
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interesses da maioria parlamentar, garantindo o apoio para aprovação dos projetos do poder

executivo,  sobretudo os recursos  para manutenção do Plano de Metas  (SANTOS FILHO,

2012).

Essa  conjuntura  favoreceu  os  estados  na  medida  em que propiciou  um aumento

expressivo na sua participação na receita tributária. Por outro lado, os municípios viram seu

quinhão  ser  diminuído  na  repartição  do  "bolo  tributário",  o  que,  aliado  ao  aumento  da

demanda por  serviços  públicos  em razão do processo de  industrialização,  contribuiu para

deterioração das finanças municipais. A fragilidade financeira aliada a instabilidade política

do governo engendrou um cenário propício para a realização do golpe militar, em 1964, que

elidiria todas as conquistas democráticas e rearranjaria o federalismo perfilhado no Brasil

(SANTOS FILHO, 2012).

3.1.1 O federalismo fiscal no Brasil durante o regime militar  

O processo de descentralização ocorrido até o golpe militar de 1964 foi substituído

por uma estrutura centralizadora e limitadora da autonomia dos estados e municípios. Assim,

vislumbrou-se, a partir da instauração do regime militar, um processo de centralização dos

recursos tributários nas mãos do governo federal, estabelecendo mecanismos de redistribuição

de receitas do governo federal para os demais entes da federação (SANTOS FILHO, 2012).

Entretanto, o poder central detinha o monopólio decisório quanto a destinação dos recursos,

mitigando  a  capacidade  dos  entes  federados  em  alocarem  eficientemente  seus  recursos.

Segundo Afonso, Araújo e Ramundo (2004), “este modelo era o corolário da submissão de

governadores e prefeitos às políticas públicas implementadas pelo governo central”.   

Neste contexto, cumpre salientar a reforma tributária ocorrida em 1966. Como não

poderia  ser  diferente,  o  novo  sistema  tributário  introduzido  foi  reflexo  de  um  Estado

autoritário e centralizador, fazendo com que os estados e municípios tornassem cada vez mais

dependentes de recursos do governo federal, tolhendo-os de autonomia fiscal, ocasionando,

assim,  “a  falência  do  moribundo  federalismo  fiscal”  (OLIVEIRA,  1992  apud SANTOS

FILHO, 2012). 

O  período  compreendido  entre  1974  e  1984  alberga  uma  série  de  mudanças

estruturais  importantes  para a  história  política e  econômica do país.  Tal  período marca o

apogeu e o esgotamento do modelo de crescimento vigente desde a década de 1950, vale

dizer, o modelo de industrialização por substituição de importações, comandado pelo próprio

29



Estado  -  por  meio  de  investimentos  e  créditos  públicos  -  e  fortemente  amparado  no

endividamento externo (GIAMBIAGI et al., 2011).

As dificuldades econômicas experimentadas neste período ocorreram imersas num

cenário  político  externo  marcado  por  diversos  choques,  dentre  eles,  dois  expressivos

aumentos no preço do petróleo no mercado internacional - 1973 e 1979, respectivamente - e o

aumento  dos  juros  norte-americanos  entre  1979  e  1982.  Face  ao  elevado  endividamento

externo e a significativa dependência do país à  importação de petróleo e bens de capital

promovidas  pelo  modelo  de  crescimento  vigente  à  época,  esses  choques  condicionaram

categoricamente a política econômica demandando políticas de ajuste externo (GIAMBIAGI

et al., 2011).

Com a crise instaurada no final da década de 1970 o regime militar perdeu força,

iniciando  uma  tentativa  de  recompor  o  arranjo  federalista.  No  campo  tributário  e  fiscal,

ganhou força um movimento de descentralização das receitas e de desvinculação de recursos,

ao passo que, na seara política,  foi reestabelecida a autonomia dos entes subnacionais em

elegerem seus governantes locais por meio de eleições diretas. Tal movimento, contudo, não

decorreu de uma “ação altruísta” do governo militar, mas sim de uma tentativa de evitar a

derrota nas eleições indiretas de 1985. Todavia, o regime foi derrotado no processo eleitoral,

assumindo o poder um governo civil incumbido de realizar e coordenar as transformações nas

relações federativas do país, realizadas através de uma nova Constituição, que erigiu-se em

meio de uma crise fiscal e de luta por maior autonomia dos entes subnacionais (SANTOS

FILHO, 2012).

3.1.2 O federalismo após a promulgação da Constituição da República de 
1988

A  Constituição  Federal  de  1988  redesenhou  o  federalismo  fiscal  no  Brasil

(WERNECK, 1992 apud GIAMBIAGI; RIGOLON, 1999). O governo federal perdeu uma

fatia  suntuosa  de  sua  receita  tributária  para  os  demais  entes  da  federação,  sem  a

correspondente  transferência  dos  programas  de  maior  custo,  como  a  previdência  social.

Ademais,  os  estados  e  municípios  não  só  se  adaptaram  rapidamente  à  nova  realidade,

ajustando seus gastos em resposta ao aumento das receitas, mas também passaram a gastar

bem acima de suas possibilidades. Durante a década de 1990, esse novo federalismo fiscal

impingiu  grandes  dificuldades  à  política  de  estabilização  no  Brasil  (GIAMBIAGI;

RIGOLON, 1999). 
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O período entre 1990 e 1994 foi marcado pelo início do processo de privatização e de

abertura econômica. Ao final dos anos de 1980, após uma década sem investimentos e em luta

pela  estabilização  econômica,  o  modelo  de  crescimento  adotado  pelo  Brasil  baseado  na

substituição de importações havia se esgotado. No cenário político destaca-se a renúncia de

Fernando Collor,  primeiro  presidente  eleito  democraticamente  após 30  anos  sem eleições

diretas.  Do  ponto  de  vista  econômico,  os  dois  planos  implementados  no  governo  Collor

fracassaram totalmente no sentido de controlar a inflação. A estabilização econômica veio tão

somente através do Plano Real, uma estratégia de estabilização dividida em três fases: ajuste

fiscal, desindexação e âncora nominal (GIAMBIAGI et al, 2011).

Após a implantação do Plano Real, o governo federal, buscando evitar o fracasso de

mais um plano econômico, intensificou a elevação da carga tributária, a reconcentração da

receita e o controle das finanças públicas dos governos subnacionais. As medidas adotadas

pelo governo se enquadravam no receituário novo-clássico e buscavam, precipuamente,  o

fortalecimento  do  governo  federal  em  detrimento  das  demais  esferas  de  governo.  Neste

cenário,  o  governo  federal  passou  a  se  preocupar  com  a  formulação  de  políticas

macroeconômicas  delegando aos  governos subnacionais  a responsabilidade sobre políticas

sociais (SANTOS FILHO, 2012). Desse modo, o período pós Plano Real consubstanciou-se

num  período  de  crise  do  federalismo  conforme  estatuído  na  Carta  Magna  de  1988,

principalmente  em  decorrência  dos  desequilíbrios  horizontais  e  pelas  tensões  federativas

promovidas, em grande medida, pela guerra fiscal (AFONSO, 2000).

3.1.3 Cenário pós Plano Real

No  Brasil,  os  esforços  empreendidos  em  ajustes  fiscais  foram  insistentemente

perturbados pelos desequilíbrios financeiros dos governos subnacionais. Com o advento do

Plano Real em 1994 essa situação se exasperou devido à combinação de aumentos de gastos,

redução expressiva da inflação e elevação da taxa de juros real.  Os déficits  elevados e  o

crescimento maciço das dívidas dos estados4 introduziram sérios riscos para a manutenção da

estabilidade  econômica  e  das  perspectivas  de  retomada  do  crescimento  (GIAMBIAGI;

RIGOLON, 1999).  Para  Lopreato (2002),  embora fosse evidente o problema gerado pelo

desequilíbrio  nos  gastos  públicos  estaduais  no  processo  de  estabilização  da  economia

4 Uma análise  minuciosa  acerca  da  deterioração  das  finanças  estaduais  pode  ser  encontrada  em Lopreato
(2002) .
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brasileira,  somente a partir  de 1993, com o  Programa de Ação Imediata5 que o governo

federal passou a agir na busca da contenção de gastos das demais unidades federativas.

O desequilíbrio nas finanças dos estados e municípios chegou a tal ponto que originou,

simultaneamente,  uma  crise  fiscal  e  monetária.  Os  estados  fomentavam  uma  trajetória

crescente de despesas através de financiamentos com os bancos estaduais, que basicamente

operavam  como  bancos  centrais  autônomos.  A  política  monetária,  por  sua  vez,  sofria

perturbações provenientes das instituições financeiras estaduais, que recebiam grande volume

de depósitos públicos. Tal fato obrigava os bancos centrais a socorrerem essas instituições

com  demasiada  frequência,  para  evitar  insolvência  e/ou  permitir  a  rolagem  das  dívidas

estaduais. O círculo vicioso era consolidado pelo histórico de renegociações das dívidas dos

estados junto à União, somente rompido em 1996, com um abrangente e necessário processo

de  renegociação  das  dívidas  estaduais,  em  moldes  totalmente  distintos  dos  anteriores6

(NUNES; NUNES, 2001).

Por derradeiro, cumpre destacar que o próprio esforço de ajuste fiscal por parte do

governo federal contribuiu para a deterioração das contas estaduais, por meio do  flypaper

effect (OATES, 1991 apud BUGARÍN; PIRES, 2003). De fato, à medida em que o governo

federal  se  esforçava  em aumentar  a  arrecadação  tributária  com vistas  à  redução  de  seus

déficits,  aumentava  o  montante  das  transferências  obrigatórias  aos  estados  e  municípios.

Desse  modo,  os  entes  subnacionais  passaram a  receber  maior  aporte  financeiro  sem um

aumento no esforço arrecadatório próprio, o que pode ter estimulado uma política de gastos

irresponsável (BUGARÍN; PIRES, 2003).

A  política  de  estabilização  monetária  imposta  pelo  Plano  Real  contribuiu

sobremaneira para o agravamento dos resultados fiscais e do crescimento da dívida pública. A

ancoragem cambial, um dos pilares do programa de estabilização, e a consequente elevação

da taxa de juros real, contribuíram incisivamente para o aumento das despesas públicas no

período  (SODRÉ,  2002).  A forma  encontrada  para  financiar  esses  déficits  foi  cooptar

investimentos estrangeiros, todavia, para isso era necessário firmar compromissos junto ao

Fundo Monetário  Internacional  (FMI),  reduzindo a  dívida  pública  em todos  os  níveis  de

governo.  Visando  garantir  o  equilíbrio  orçamentário,  foi  aprovado  o  Fundo  Social  de

5 O Programa de Ação Imediata, parte integrante da 1ª fase do Plano Real, tinha como objetivo assegurar a
retomada do crescimento econômico em bases sustentáveis através de ajuste fiscal. 
6 Os vinte quatro estados que assinaram o acordo comprometeram-se a quitar o débito em 30 anos (NUNES;
NUNES, 2000). Uma análise mais aprofundada do tema pode ser encontrada em Tavares (2004).
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Emergência (FSE), que diminuía o aporte de transferências obrigatórias da União, dando ao

governo federal maior autonomia na aplicação dos recursos (GIAMBIAGI, 2001). 

Segundo  Moreira  (1999  apud  CARVALHO,  2014),  a  presença  de  déficit

orçamentários causou poucos problemas políticos até antes do Plano Real (1994). Até então, o

efeito  inflacionário  sobre  as  receitas  tributárias  -  o  efeito  tanzi  -  não  assumia  proporção

significativa  graças  ao  sistema  de  indexação  tributária  (GIAMBIAGI;  ALÉM,  1999).

Habituados a um panorama de alta inflação, os administradores públicos de todas as esferas

de governo (federal, estadual e municipal) se locupletavam desse cenário por meio do atraso

no  pagamento  de  despesas.  Assim,  quando  o  gasto  era  efetuado  a  inflação  já  havia

conspurcado seu valor real e as contas públicas ficavam artificialmente equilibradas. Com

isso,  os  variados  níveis  de  governo  não irrogavam restrições  à  alta  demanda por  bens  e

serviços  da  população,  a  qual,  por  sua  vez,  tinha  pouca  disposição  a  ser  taxada.  Em

contrapartida,  a  expansão  do  dispêndio  público  cooperou  para  o  aumento  das  pressões

inflacionárias,  formando-se um ciclo vicioso. Com a estabilização monetária não foi mais

possível  recorrer  a  essa  forma  ardilosa  de  equilibrar  o  orçamento  e  tampouco  ao

financiamento inflacionário (MENEZES, 2005).

Essa  manobra  pode  ser  melhor  entendida  através  da  lição  de  Bacha  (1994  apud

GIAMBIAGI et al, 2011). Segundo ele, existia no Brasil um "déficit potencial", na medida em

que  a  demanda  por  recursos  (expressa  pela  votação  do orçamento)  era  muito  superior  a

efetivamente verificada ao final do ano fiscal.  A adequação entre os recursos orçados e o

resultado  fiscal  era  realizada  por  meio  de  dois  procedimentos.  Em  primeiro  lugar,  o

orçamento trazia em seu bojo uma previsão inflacionária que, em regra, era bem inferior a

efetivamente observada. Assim, como as receitas públicas eram indexadas e as despesas eram

fixas em termos nominais, a subestimativa da inflação favorecia a redução do déficit.  Por

outro  lado,  o  Ministério  da  Fazenda  frequentemente  postergava  a  liberação  das  verbas

orçamentárias,  corroendo  o  valor  real  dos  gastos.  Os  dois  efeitos  somados  levaram  à

realização, no Brasil, de um efeito Tanzi às avessas (GIAMBIAGI et al, 2011).

Em 1997, a situação financeira dos governos subnacionais estava insustentável. A

crise ocorrida no leste asiático obrigou o governo federal a promover um aperto nas políticas

monetária e fiscal, o que criou um quadro de mais dificuldades para os estados e municípios

(LEITE,  2011).  Com efeito,  a  par  da  situação delicada  que  se  encontravam os  estados e

municípios da federação, o Governo Central foi forçado a adotar um conjunto de medidas

destinadas a melhorar os resultados fiscais dos governos subnacionais (MENEZES, 2005).
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Com a renegociação das dívidas dos estados foi possível obter compromissos concretos por

parte dos governantes na contenção de gastos, impingindo, dessa maneira, restrições ao gasto

e  ao  endividamento  das  administrações  seguintes  (MOREIRA,  1999  apud  CARVALHO,

2014). 

Pari passu, no afã de impedir que os governos subnacionais buscassem se socorrer

junto ao governo federal sempre que estivessem em situação de risco fiscal, investiu-se em

uma profunda reforma institucional rumo a adequação fiscal dos entes subnacionais. Face a

esse panorama, testemunhou-se a necessidade de uma medida legislativa para referendar tais

instrumentos e fortalecer a credibilidade do governo central. Necessitava-se de uma mudança

definitiva do regime fiscal brasileiro, expressa por uma lei abrangente das finanças públicas

que  consagrasse  e  tornasse  efetivos  os  princípios  da  transparência  e  da  responsabilidade

fiscais.  Só assim,  através  de um ataque frontal  às  causas  estruturais  do desequilíbrio das

contas  públicas,  seria  possível  retomar  o  crescimento  econômico  num  contexto  de

estabilidade monetária. 

Em maio de 2000 foi aprovada a Lei Complementar n. 101/2000, cognominada “Lei

de Responsabilidade Fiscal”, objetivando reforçar as instituições orçamentárias e promover a

disciplina fiscal tanto no governo federal quanto nos governos subnacionais.

34



CAPÍTULO 4

4 Revisão da Literatura sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal

O presente capítulo tem por objetivo apresentar as principais questões referentes à

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) de modo a desenvolver um arcabouço que possibilite

discutir sua eficácia.

A LRF  foi  engendrada  como  um  instrumento  para  conter  déficits  públicos  e  o

endividamento  crescente  dos  entes  federativos.  Contudo,  seu  campo  de  atuação  não  se

restringe a impor limites de gastos e endividamento, mas também abrange o orçamento como

um todo ao  instituir  diretrizes  para  sua  elaboração,  execução  e  avaliação,  o  que  torna  o

instrumento de controle fiscal mais abrangente já instituído no Brasil (GIUBERTI, 2005).

A elaboração da LRF, além de amparada na Constituição de 1988, atendeu a três

finalidades precípuas: a primeira, de ordem política, consistia na imposição de normas rígidas

com intuito de elidir (ou ao menos reprimir) a cultura de administração pública regente no

país; a segunda, de cunho jurídico, visava o preenchimento de uma lacuna legislativa que

permitia a interpretação conveniente dos dispositivos legais; por fim, a terceira, de índole

financeira, consistia na concretização de um padrão para apresentação de contas do Estado. 

4.1 Histórico, Abrangência e Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal

A fim de assegurar mudanças na postura fiscal nas diferentes esferas de governo,

teve início, em 1995, no Brasil, uma série de negociações que tinham como alvo alterações

nas instituições orçamentárias, o que culminou com a aprovação7 da Lei de Responsabilidade

Fiscal (LRF), em 2000, tendo como principal objetivo a promoção da disciplina fiscal do

governo federal, estados e municípios (MENEZES, 2005).

Até o início da década de 1990, o arranjo institucional e legal das finanças públicas

no  Brasil  era  avaliado  como  insatisfatório  por  prejudicar  a  condução  da  política

7Segundo Santos Filho (2012), chama atenção a rapidez da aprovação da lei de Responsabilidade Fiscal, que
ocorreu em 13 meses e sem alteração pelo Senado ou pela Câmara dos Deputados do projeto inicial proposto
pelo Executivo, principalmente diante da patente ameaça de redução na autonomia dos estados e municípios.
Para Leite (2011, apud SANTOS FILHO, 2012), essa rapidez na aprovação não derivou unicamente do cenário
de crise vivenciado pelo país naquela época, mas também do fator político da reeleição e o fato dos governadores
não quererem arcar com o ônus político inerente às possíveis demissões de servidores públicos previstas na
reforma administrativa.
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macroeconômica,  devido  à  desordem  que  vigorava  na  gestão  fiscal,  ocasionando  graves

consequências para a administração das políticas monetária e cambial, além de possuir pouca

transparência, o que dificultava uma ação fiscalizadora eficaz do Congresso e da sociedade

(TAVARES, 2004).

Diante  deste  panorama de  desequilíbrio  das  contas  públicas  e  a  possibilidade  de

insolvência  das  dívidas,  o  Fundo  Monetário  Internacional  (FMI)  passa  a  apresentar

instrumentos e mecanismos para a contenção do endividamento dos países, incluído o Brasil,

tais  como  punição  de  irresponsabilidades  e  prevenção  de  riscos  que  pudessem  afetar  o

equilíbrio das contas públicas, tornando-se obrigatórios para o relacionamento com a entidade

internacional  e  com o  mercado  internacional.  Assim,  somente  o  país  que  possuísse  uma

política fiscal com “características de contingenciamento de gastos e de enfrentamento da

dívida, e ao mesmo tempo apresentasse estabilidade, gozaria de maior credibilidade junto aos

investidores mundiais e também junto ao Fundo Monetário Nacional – FMI” (CARDOSO,

2011). 

Dentre as condicionalidades apresentadas pelo FMI destacam-se o comprometimento

do país com a implementação de ações prévias à realização de acordos, a obrigatoriedade  em

atender  critérios  de desempenho e de  implementar  medidas  de  caráter  estrutural.  No que

concerne  aos  mecanismos  de  transparência,  o  FMI  estatuiu  o  Código  de  Práticas  para

Transparência Fiscal, lastreado em quatro princípios gerais de transparência: a) definição clara

de funções e responsabilidades; b) acesso público às informações; c) abertura na preparação,

execução  e  prestação  de  contas  do  orçamento;  d)  garantias  independentes  de  integridade

(CHIEZA, 2008).

Além  de  atender  as  condicionalidades  do  FMI,  a  elaboração  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  também atendeu  a  um imperativo  constitucional.  A Constituição

Federal  estabelece  em seu  artigo  163 que  Lei  Complementar  disporá  sobre:  i)–  finanças

públicas;  ii) – dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais

entidades  controladas  pelo  poder  público;  iii)  –  concessão  de  garantia  pelas  entidades

públicas; iv) – emissão e resgate de títulos da dívida pública;  v) – fiscalização das instituições

financeiras;  vi)  –  operações  de  câmbio  realizadas  por  órgãos  e  entidades  da  União,  dos

Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios;  vii)  –  compatibilização  das  funções  das

instituições  oficiais  de  crédito  da  União,  resguardadas  as  características  e  condições

operacionais plenas das voltadas ao desenvolvimento regional.   
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Passados 10 anos  da promulgação da Carta Cidadã, o artigo 163 ainda não havia

sido regulamentado. Ademais, a Emenda Constitucional nº 19 de junho de 1998, que tratava

da reforma administrativa, estabeleceu prazo de 180 dias para que o Executivo enviasse ao

Legislativo a proposta de Lei Complementar regulamentadora do artigo 163 da Constituição

Federal.

Neste contexto, o Executivo Federal, em setembro de 1998, procedeu à elaboração da

Lei de Responsabilidade Fiscal,  num cenário fiscal de excessivos e reiterados déficits em

todas as esferas de governo. Assim, o diagnóstico fiscal brasileiro apontava a necessidade de

uma  reforma  estrutural  abrangendo  não  somente  o  governo  federal,  mas  todos  os  entes

federativos (CHIESA, 2008).

A LRF,  norma aplicável  a  todos  os  entes  da  federação,  inovou  ao  estabelecer  a

responsabilização de todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário),  bem como os

Tribunais de Contas, o Ministério Público, os órgãos da administração indireta e empresas

estatais dependentes de recursos públicos.

O principal objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o caput do

artigo  1º,  consiste  em  estabelecer  “normas  de  finanças  públicas  voltadas  para  a

responsabilidade na gestão fiscal”. Essa nova regra de controle fiscal é norteada por quatro

princípios:  planejamento,  transparência,  controle  e  responsabilização  (NASCIMENTO;

DEBUS, 2002). 

O  parágrafo  primeiro  do  referido  artigo  procura  definir  o  que  se  entende  como

“responsabilidade na gestão fiscal”, estabelecendo os seguintes postulados: ação planejada e

transparente; prevenção de riscos e correção de desvios que afetem o equilíbrio das contas

públicas;  garantia de equilíbrio nas contas,  via cumprimento de metas de resultados entre

receitas e despesas, com limites e condições para renúncia de receita e geração de despesas

com pessoal, seguridade, dívida, operações de crédito, concessão de garantia e inscrição em

restos a pagar (BRASIL, 2000).

A introdução  da  LRF  no  ordenamento  jurídico  também  teve  como  objetivo  a

imposição de limites ao endividamento público e às despesas de caráter continuado,  com

vistas  a  estabelecer  mecanismos  que  garantissem  o  cumprimento  das  metas  fiscais  e  o

equilíbrio orçamentário (SANTOS FILHO, 2012). Assim, a LRF é vista como um código de

regras para a gestão fiscal na medida em que impõe regras firmes de gestão orçamentária,

financeira e de transparência fiscal (CHIESA, 2008).
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Com efeito,  a LRF ensejava construir  um aparato institucional compatível com o

equilíbrio  fiscal  intertemporal  através,  dentre  outras  medidas,  da  introdução  de  novos

parâmetros para as finanças públicas subnacionais e para as relações federativas. O arcabouço

legal, apoiado em uma Lei Complementar, estabelecia regras e limites para as três esferas de

poder, face à constatação de que esses limites não eram intrínsecos, particularmente no âmbito

estadual e municipal (GIAMBIAGI e MORA, 2007).

A LRF franqueou  ao  gestor  público  modelos  de  avaliação  de  desempenho  mais

amplos,  atingindo  aspectos  importantes  como  custos,  qualidade,  adequação,  eficiência,

eficácia, tendo surgido em um momento de grande descrédito na gestão pública, diante de

muitos  exemplos  de  excesso  de  endividamento  público  e  elevadas  despesas  de  custeio,

sobretudo as despesas com pessoal, justificadas pelo costume na política brasileira daqueles

gestores que promoviam grandes obras no final de seus mandatos, deixando a conta para seus

sucessores, enfatizando a completa falta de credibilidade do cidadão para com aqueles que

governam o país (SILVA, 2012). 

Assim, a LRF tornou-se mais um instrumento para definir diretrizes indispensáveis

para  uma execução  competente  do  dinheiro  público,  vindo  complementar  aquelas  leis  já

anteriormente  existentes,  como a  Lei  nº  4.320/64,  que  normatiza  as  finanças  públicas  no

Brasil,  buscando  a  eficiência  na  gestão  pública  do  país  através  do  equilíbrio  nas  contas

públicas,  promovendo importantes  avanços sociais  e econômicos,  representando,  portanto,

mais uma conquista da sociedade (COSTA, 2011).

A LRF, neste sentido, buscou tornar a gestão pública brasileira eficiente, através do

equilíbrio fiscal nas contas públicas, ocasionando importantes avanços econômicos e sociais,

além de exigir uma concentração de esforços de todos os seguimentos envolvidos na gestão

da coisa pública, rompendo de forma definitiva com o círculo vicioso de pacotes emergenciais

criados para socorrer governos em dificuldades, impedir o uso sistemático do ciclo político,

comportamento oportunista de final de mandato, além de primar pela transparência, por meio

da  publicação  de  relatórios  e  demonstrativos  da  execução  orçamentária,  oferecendo  ao

contribuinte  informações  sobre  a  utilização  dos  recursos  colocados  à  disposição  dos

governantes (COSTA, 2011).

4.2 Experiências Internacionais que serviram de inspiração para a criação da Lei
de Responsabilidade Fiscal
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Além da notória influência do Código de Boas Práticas para a Transparência Fiscal

do FMI, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que adaptada, em termos, às necessidades

locais, se inspirou na experiência internacional recente (CHIEZA, 2008). Durante a década de

1990, alguns países implementaram medidas com intuito de promover a disciplina fiscal e

obstaculizar o surgimento de grandes déficits públicos. Nesse sentido, destacam-se: a Budget

Enforcement  Act,  implementada  nos  Estados  Unidos  em 1990;  o  Tratado  de  Maastricht,

atuando  no  âmbito  da  Comunidade  Econômica  Europeia;  e  a  Fiscal  Responsibility  Act,

adotada pela Nova Zelândia em 1994.

Enquanto da experiência norte-americana a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira

extraiu as regras de rigidez fiscal, da Comunidade Europeia, retirou fundamento para abranger

todos os entes da federação e,  por fim, da experiência  neozelandesa,  captou as regras de

transparência.   

O modelo norte-americano utilizou enfoque restrito ao governo federal, de forma que

os entes subnacionais possuíam regras fiscais próprias. Dentre seus principais mecanismos

estão o sequestration, onde há limitação de empenho de despesas do governo federal sempre

que  as  previsões  de  gastos  apontarem problemas  para  o  alcance  dos  limites  e  metas  de

resultado  fiscal  estabelecidas  previamente  pelo  congresso,  e  o  pay  as  you  go,  o  qual  é

exercido  de  forma  que  a  geração  de  despesas  obrigatórias  capazes  de  alcançar  efeitos

permanentes sobre o nível de gasto deve ser compensada por aumento de receita ou redução

de despesa que neutralizem o impacto fiscal da expansão do gasto (NUNES, 2000). Segundo

Lima (2002 apud CARVALHO, 2014), o sucesso da regra americana no controle da expansão

do gasto foi observada com o equilíbrio orçamentário atingido em 2000, dois anos antes da

data prevista pelo Budget Enforcement Act (BEA).

A elaboração da  Lei  de Responsabilidade  Fiscal  inspirou-se  no regime de  metas

fiscais do BEA. O objetivo era impedir a ocorrência de anatocismo, ou seja, que a diferença

entre o pagamento de juros e o resultado primário obtido pudesse gerar um endividamento

adicional. Dessa maneira, semelhante ao mecanismo de sequestration, está previsto no Art. 9°

da LRF: 

Se  verificado,  ao  final  de  um bimestre,  que  a  realização  da  receita  poderá  não
comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas
no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato
próprio  e  nos  montantes  necessários,  nos  trinta  dias  subsequentes,  limitação  de
empenho  e  movimentação  financeira,  segundo  os  critérios  fixados  pela  lei  de
diretrizes orçamentárias (BRASIL, 2000).
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Na LRF o mecanismo de pay as you go está incorporado no artigo 17, que prevê a

composição  para  as  despesas  de  caráter  continuado.  Todas  as  despesas  obrigatórias  que

gerarem efeitos permanentes sobre os gastos devem ser compensadas, quando da sua criação,

por uma contrapartida, seja pelo aumento na receita, seja pela redução de gastos, ou ambas,

até que se neutralize o impacto do referido aumento no gasto.

Já o Tratado de Maastricht, adotado em 1992, estabeleceu diversas normas a serem

observadas pelos países que ansiavam participar da União Européia (UE) e visava evitar que

um dos membros causasse externalidades  negativas  aos  demais,  sobretudo através  de um

elevado  grau  de  endividamento  público.  Foram  criados  critérios  para  se  avaliar  a

sustentabilidade financeira de cada governo em separado e os Estados membros deveriam

conduzir  suas  políticas  de  forma  independente,  mas  todos  sujeitos  a  eventuais  sanções

(NASCIMENTO  e  DEBUS,  2002).  Ademais,  os  acordos  determinaram  ajustes

macroeconômicos, tais como metas para taxas de juros, câmbio e inflação. 

Nessa  esteira,  o  Tratado  de  Maastricht foi  importante  pelo  fato  de  que  as  leis

nacionais dos países da UE não poderiam contrariar o mesmo, logrando, por essa via, status

supralegal. Analisando sua eficácia, constatou-se que vários países conseguiram diminuir seus

déficits, ainda que em alguns casos isso só tenha sido possível através de uma “contabilidade

criativa  e  de  uma  deterioração  de  gastos  de  custeio  (MACHADO,  2004  apud SANTOS

FILHO, 2012).

Da experiência  europeia,  a lei  brasileira retirou a possibilidade de adoção de um

regramento que alcançasse todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e

Municípios. Se foi possível estabelecer metas e limites fiscais para países autônomos, por que

não seria possível implementar essa experiência no Brasil, abarcando também os governos

subnacionais?  Além disso,  o  diagnóstico  fiscal  brasileiro  apontava  no  sentido  de  que era

necessário um reajuste estrutural abrangendo todos os entes da federação (CHIESA, 2008).  

Diferentemente das experiências dos Estados Unidos e da União Europeia, a Nova

Zelândia  optou  por  adotar  regras  de  procedimento,  ao  invés  de  regras  de  orçamento

equilibrado. Implementado em 1994 com o intuito de promover a disciplina fiscal, o Fiscal

Responsibility Act se concentrava na transparência e na responsabilidade das finanças públicas

(CARVALHO, 2014).

O  Fiscal  Responsibility  Act estabelece  cinco  princípios  básicos  que  definem  a

responsabilidade fiscal de um governo, a saber: i) manter superávits operacionais até que a

dívida pública seja reduzida a níveis prudentes; ii) uma vez atingidos tais patamares para a
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dívida pública, eles devem ser mantidos; iii) alcançar e manter um nível de patrimônio líquido

governamental capaz de manter a adequação dos serviços públicos, bem como assegurar essa

capacidade face a choques adversos; iv) gerenciar eventuais riscos fiscais; e, v) implementar

políticas fiscais compatíveis com a estabilidade e a previsibilidade das alíquotas dos impostos

vigentes (SIQUEIRA et al, 2006).

Segundo  Siqueira  e  colaboradores  (2006),  esses  princípios  têm  servido

adequadamente  como  guia  para  o  sucesso  fiscal  da  Nova  Zelândia.  Sua  aplicação  é

acompanhada  e  discutida  pela  sociedade  daquele  país.  Para  facilitar  o  monitoramento,  o

Fiscal Responsibility Act estabelece como obrigação do governo central a publicação rotineira

de vários relatórios, que devem conter uma série de informações requeridas. 

A LRF herdou da experiência da Nova Zelândia as regras de transparência. Na LRF,

os mecanismos de transparência estão previstos no capítulo IX -  Da Transparência, Controle

e Fiscalização. Dentre os instrumentos de transparência destacam-se o Relatório Resumido de

Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Além disso, a LRF

prevê a divulgação em meio eletrônico de acesso público dos orçamentos, da prestação de

contas, bem como a realização de audiências públicas durante o processo de elaboração das

leis orçamentárias (CHIEZA, 2008). 

Saliente-se que a experiência neozelandesa com o Fiscal Responsibility Act, além de

emprestar o nome à norma brasileira,  foi o caso internacional mais influente para o Brasil,

inspirando  os  princípios  norteadores  da  elaboração  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal

(NUNES; NUNES, 2002).

4.3 O planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal Brasileira  

A Constituição Federal do Brasil dispõe sobre as normas de curto e médio prazo que

estabelecem um processo  de  planejamento  no  setor  público.  Essas  peças  são  conhecidas

como:  Lei  do  Plano  Plurianual  (PPA),  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  (LDO)  e  Lei  do

Orçamento Anual (LOA).  

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento previsto no art.  165 da Constituição

Federal destinado a organizar e viabilizar a ação pública, visando cumprir os fundamentos e

os objetivos da República. Por meio dele, é declarado o conjunto das políticas públicas do

governo para um período de quatro anos e as metas para as despesas de capital e as de custeio

relativos aos programas de duração continuada. Ele goza de  status  de plano de governo e
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posiciona-se em grau hierarquicamente superior às demais peças orçamentárias (CHIEZA,

2008).

Antes  da  entrada  em  vigor  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  o  entendimento

predominante  nos  Municípios  brasileiros  era  no  sentido  de que  a  elaboração do PPA era

facultativa, sob o fundamento de que a Constituição ao tratar de matéria orçamentária, por

muitas  vezes  se  referia  somente  a  União  e,  ainda,  por  inexistir  sanção  ou  vedação

constitucional expressa que exigisse a elaboração do instrumento de planejamento. Segundo

Nunes (2006 apud CHIEZA, 2008), a obrigatoriedade de elaboração do Plano Plurianual por

partes  dos  estados  e  municípios  somente  foi  evidenciada  após  a  promulgação  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, de forma que todos os municípios passaram a elaborar o PPA. Desse

modo, o PPA passou a representar a peça central do sistema de planejamento do setor público

federal, estadual e municipal.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, por sua vez, 

[...]  se  caracteriza  como  o  elo  entre  o  PPA e  a  LOA,  estabelecendo,  dentre  os
programas  inseridos  no  PPA,  aqueles  que  terão  prioridade  na  programação  e
execução do orçamento do ano seguinte. Cumpre à LDO ainda o estabelecimento de
metas fiscais para a administração pública federal, o disciplinamento da elaboração e
execução do orçamento anual, a disposição sobre as alterações na legislação e sua
adequação  orçamentária,  as  disposições  relativas  à  dívida  pública  federal  e  às
despesas da União com pessoal e encargos sociais, o estabelecimento da política de
aplicação  das  agências  financeiras  oficiais  de  fomento,  as  disposições  sobre  a
fiscalização  pelo Poder  Legislativo  e  sobre  as  obras  e  serviços  com indícios  de
irregularidades graves e outras disposições gerais (BRASIL, 2000). 

No que tange a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas inflexíveis

e  exige  novos  procedimentos  entre  os  quais  destacam-se:  exigência  do  Anexo  de  Metas

Fiscais para os dois exercícios subsequentes, alongando o horizonte de planejamento; exige

que o administrador estabeleça com antecedência quais ações serão tomadas com o intuito de

limitar as despesas caso a receita estimada não se concretize; exigência de apresentação de

normas relacionadas ao controle de custos  e à avaliação dos programas financiados com

recursos  orçamentários  objetivando,  por  esta  via,  a  racionalização  dos  gastos  públicos

(CHIEZA, 2008). 

Por fim, a Lei Orçamentária Anual demonstra a integração das ações que orientam o

planejamento,  uma vez que deve respeitar  as prioridades entabuladas  na LDO, as normas

estatuídas  na  LRF e  ter  relação  direta  com o PPA (SANTOS FILHO,  2012).  Segundo a

Secretaria do Tesouro Nacional:

Na LOA são estimadas as receitas e fixadas as despesas que a administração pública
federal  está  autorizada  a  realizar  num  determinado  exercício  financeiro.  Como
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instrumento de execução do planejamento do governo, a LOA deve ser compatível
com a  LDO e  com o PPA aprovado para o período,  podendo ser  alterada pelos
projetos de lei de créditos adicionais. Estão compreendidos na LOA os orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social, bem como o orçamento de investimento das empresas
em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto" (BRASIL, 2000). 

É por meio da LOA que o governo possui seu principal instrumento para equilibrar o

orçamento público. Importante ressaltar que a Lei Orçamentária que autoriza o governo a

gastar, mas não é impositiva, ou seja, o fato de uma despesa constar da Lei não obriga o

governo a empenhá-la e executá-la (NASCIMENTO; DEBUS, 2002). 

Ademais,  a  LRF  estabelece  que  a  Lei  Orçamentária  Anual  deve  apresentar:  i)

demonstrativo ostentando a compatibilidade do orçamento com as  metas  estabelecidas no

Anexo de Metas Fiscais da LDO; ii) previsão de reserva de contingência indexada a Receita

Corrente Líquida destinada ao pagamento de restos a pagar, passivos contingentes e outros

imprevistos fiscais; e, iii) as despesas relativas à dívida pública mobiliária e contratual, bem

como  as  correspondentes  receitas,  salvo  a  do  refinanciamento  da  dívida,  que  deverá  ser

apresentado em documento apartado. Essas medidas garantem maior grau de transparência no

processo de elaboração do orçamento e visam garantir a correspondência entre objetivos e

execução (GIUBERTI, 2005).

4.4 O Tratamento da Receita Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal

Como visto no referencial teórico deste trabalho, a atividade financeira é exercida

pelo Estado na busca pelo bem comum da coletividade. Ela está vinculada à arrecadação de

recursos que serão vertidos à satisfação de necessidades públicas, inseridas no ordenamento

jurídico  mediante  a  prestação  de  serviços  públicos,  intervenção  no  domínio  econômico,

exercício do poder de polícia e atividades de fomento. Aplica-se à todos os entes federativos e

consiste em: obtenção de recursos (receita pública); dispêndio de recursos (despesa pública);

gerir a execução dos recursos (orçamento público); e, criar crédito (PALUDO, 2013). 

A Lei 4.320/64, não revogada pela LRF, que estabelece normas gerais contábeis -

consubstanciando-se no padrão legal obrigatório para os entes da federação -, classifica as

receitas  públicas  em duas  categorias  econômicas:  receitas  correntes  e  receitas  de  capital

(SANTOS FILHO, 2012). As receitas correntes são "as receitas tributárias, de contribuições,

patrimonial, agropecuária, industrial, 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 em Despesas Correntes” (BRASIL, 1964). Já as  receitas de
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capital, por sua vez, são "as  provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de

constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de bens e direitos; os recursos recebidos de

outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em

Despesas de Capital e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente” (BRASIL, 1964).

A LRF trata das receitas públicas em seu capítulo III,  dividindo o tema em duas

seções: a previsão e a arrecadação das receitas tributárias, e a renúncia de receita. Para Pereira

(2009  apud  SANTOS  FILHO,  2012),  receita  pública  pode  ser  conceituada  como  "todo

ingresso  de  caráter  não  devolutivo  auferido  pelo  poder  público,  em  qualquer  esfera

governamental, para alocação e cobertura das despesas públicas".

Um dos  conceitos  fundamentais  da  LRF sobre  receitas  públicas  é  o  da  Receita

Corrente Líquida (RCL), que serve de parâmetro para o controle dos limites de endividamento

e das despesas com pessoal. Assim, conforme inciso IV do artigo segundo da LRF, considera-

se RCL: 

[...] o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais,
agropecuárias,  de  serviços,  transferências  correntes  e  outras  receitas  também
correntes, deduzidos: a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios
por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a
do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição; b) nos Estados, as
parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional; c) na União, nos
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 citada no § 9º do art. 201 da Constituição (BRASIL, 2000).

4.4.1 A previsão e arrecadação da receita

A Constituição  Federal  de  1988  possibilitou  um  incremento  na  carga  tributária

brasileira, que levou a um aumento  substancial na participação do estados e municípios na

repartição  das  receitas  em  relação  à  União.  Isso  ocorreu  em  razão  do  aumento  das

transferências de recursos através dos fundos de participação, adicionando-se o fato de não ter

ocorrido o repasse das obrigações e encargos, na medida do aumento nas receitas. Contudo, o

aumento nas receitas dos governos subnacionais não foi suficiente para livrar esses entes do

endividamento público, que aumentou significativamente na década de 90 (NASCIMENTO;

DEBUS, 2002).  

Além disso, o incremento nas receitas provenientes do aumento das transferências da

União  ocasionou um processo de  “renúncia  de  receitas”  próprias  por  parte  dos  governos

subnacionais.  Não havia  estímulo  para  a  arrecadação  de  impostos  que,  em alguns  casos,
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representavam percentual pouco significativo das receitas correntes totais (NASCIMENTO;

DEBUS, 2002).

A LRF  disciplina  os  aspectos  financeiros  inerentes  à  previsão  e  arrecadação  de

receitas. Nesse sentido, impõe aos entes públicos na gestão do dinheiro público, a instituição,

previsão  e  efetiva  arrecadação  de  todos  os  tributos  de  sua  competência8,  sob  pena  de

impossibilidade de recebimento de transferências voluntárias dos  demais entes da federação.

O ente que deixa de instituir  ou regulamentar  um tributo para o qual  a  Constituição  lhe

outorga competência ofende o princípio da responsabilidade no manejo das verbas públicas,

posto que deliberadamente opta pela não captação de receitas tributárias (PISCITELLI, 2014).

Assim, a Lei de Responsabilidade Fiscal objetiva resgatar a importância das receitas próprias

na realização dos serviços públicos por parte dos entes subnacionais. 

Além  da  necessidade  de  observar  as  normas  técnicas  e  legais  e  a  respectiva

metodologia de cálculo, as estimativas de receita devem ser acompanhadas do demonstrativo

de  sua  evolução,  nos  três  anos  predecessores  e  nos  dois  seguintes  de  dado  exercício

financeiro.  A LRF  também  introduziu   a  chamada  “Regra  de  Ouro”,  que  determina  a

impossibilidade dos entes federados em financiar as despesas correntes por meio de operações

de  crédito,  restringindo  seu  montante  ao  correspondente  valor  das  despesas  de  capital

(GIUBERTI, 2005).

4.4.2 A renúncia de receita

A renúncia de receita pode ser entendida como um movimento do ente público no

sentido  de  conceder  algum benefício de natureza fiscal  ou tributária  que resulte  em uma

redução dos ingressos nos cofres públicos (PISCITELLI, 2014). Nos termos do Art. 14 da Lei

Complementar 101/2000 (LRF), “a renúncia compreende a anistia, remissão, subsídio, crédito

presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação

de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros

benefícios que correspondam a tratamento diferenciado” (BRASIL, 2000).

Com o  advento  da  LRF a  Administração  Pública  não  está  proibida  de  conceder

benefícios  fiscais,  promovendo,  assim,  renúncia  de  receitas,  mas  essa  possibilidade  está

8 Competência tributária é a autorização constitucional para que determinado ente da federação (União, Estados,
Distrito  Federal  ou  Município)  possa  instituir  tributos.  Ao  discriminar  competências  tributárias  aos  entes
políticos, a Constituição Federal delimita o campo tributário, indicando o que estes entes podem e o que devem
fazer em matéria tributária. Isto é, a Constituição Federal não cria tributos, mas sim prevê sua criação pelos entes
da federação, que somente poderá ocorrer mediante lei específica. Assim, detém competência tributária o ente
que possuir competência legislativa para isso (CASTRO, 2015).
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condicionada  ao  cumprimento  de  certas  exigências:  i)  a  renúncia  de  receita  deve  vir

acompanhada de estimativa do impacto orçamentário nos três primeiros exercícios de sua

vigência; ii) atender ao disposto na LDO; ou, iii)  ao invés de cumprir tais exigências, pode o

ente  renunciante  optar  pela  criação  de  “medidas  de  compensação”  via  majoração  ou

instituição de tributos, compensando-se, assim, o montante renunciado (PISCITELLI, 2014).

4.5  A  Regulamentação  das  Transferências  Voluntárias  na  Lei  de
Responsabilidade Fiscal

A LRF estabelece as condições para a realização das transferências voluntárias de

recursos entre os entes da Federação. De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional:  “A

transferência de recursos orçamentários da União para os estados, distrito federal e municípios

tem por  finalidade  a  realização  de  obras  ou  a  prestação  de  serviços,  permitindo  atribuir

àquelas esferas de governo ou a instituições a elas vinculadas a responsabilidade final pela sua

aplicação” (BRASIL, 2000).

Na LRF, transferência voluntária é definida como: “a entrega de recursos correntes

ou  de  capital  a  outro  ente  da  federação,  a  título  de  cooperação,  auxílio  ou  assistência

financeira, que não decorra de determinação constitucional, legal ou destinados ao Sistema

Único de Saúde” (BRASIL,  2000).  Além disso,  dentre  as  exigências estabelecidas  para a

realização de transferências voluntárias, destacam-se: i) cumprimento das disposições da LDO

sobre a matéria; ii) existência de dotação específica na lei orçamentária; iii) não destinação ao

pagamento  de  pessoal  ativo,  inativo  e  pensionistas  dos  Estados,  Distrito  Federal  e

Municípios9; iv) previsão orçamentária de contrapartida do ente beneficiário10; v) necessidade

de comprovação prévia por parte do beneficiário que se acha em dia com o pagamento de

tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao ente transferidor, inexistirem pendências

quanto a prestação de contas de recursos já recebidos, que obedece aos limites constitucionais

para gastos com educação e saúde, além daqueles relativos à dívida, despesas com pessoal e

restos a pagar (NASCIMENTO; DEBUS, 2002).

Assim, para o ente cedente a transferência voluntária é considerada como despesa, ao

passo que para o destinatário, é considerada receita. Contudo, para que isso ocorra, deve-se

cumprir com as determinações da LDO e respeitar as exigências impostas pela LRF.

9De  acordo  com  o  inciso  X  do  Art.  167  da  Constituição  Federal,  “é  vedada  a  utilização  dos  recursos
provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do
pagamento de benefícios do regime geral de previdência social” (BRASIL, 2000).
10 Em regra, os recursos recebidos não poderão ser utilizados em dotação diversa daquela que foi pactuada no
instrumento utilizado para formalizar a transferência.
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Por fim, impende acrescentar que, além das exigências de cunho financeiro, a LRF

determina  que,  para  o  recebimento  das  transferências  voluntárias,  o  beneficiário  deverá

demonstrar o cumprimento dos limites constitucionais concernentes à educação e saúde11.

4.6 O tratamento das Despesas Públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal

Segundo Aliomar Baleeiro (1969 apud HARADA, 2011, pág. 21), despesa pública

pode significar duas coisas: 

"Em primeiro  lugar,  designa  o  conjunto  dos  dispêndios  do  Estado,  ou  de  outra
pessoa  de  direito  público,  para  o  funcionamento  dos  serviços  públicos.  Pode,
também, significar a aplicação de certa quantia, em dinheiro, por parte da autoridade
ou agente público competente, dentro duma autorização legislativa, para execução
de fim a cargo governo".

Independentemente  da  definição  que  se  adote,  a  despesa  pública  não  poderá  ser

realizada sem autorização legal. É pressuposto de qualquer despesa não apenas a indicação da

fonte respectiva de custeio,  mas também a autorização do Poder Legislativo.  Em regra,  a

referida  autorização  está  contemplada  na  própria  Lei  Orçamentária  Anual  (LOA),  que

minudencia as receitas e despesas para um dado exercício. Contudo, caso ocorra de a despesa

não vir  prevista  no orçamento,  ou esteja  prevista  de forma insuficiente,  a  solução será a

abertura  de  um crédito  suplementar  (ato  normativo  específico)  que  autorize  essa  despesa

(PISCITELLI, 2014).

Assim,  nos  termos  do  art.  15  da  LRF,  toda  e  qualquer  despesa  que  não  esteja

acompanhada de estimativa do impacto financeiro-orçamentário dos três primeiros exercícios

de  sua  vigência,  bem  como  a  sua  adequação  à  LDO,  LOA,  e  PPA é  considerada  não

autorizada, irregular e lesiva ao patrimônio público (NASCIMENTO; DEBUS, 2000). Nesse

sentido, a LRF estabeleceu critérios para a geração e limites para a execução de uma série de

despesas públicas.

4.6.1 As despesas e o limite de gastos com pessoal

O  crescimento  dos  gastos  com  pessoal,  principalmente  após  o  advento  da

Constituição  de  1988,  foi  apontado como uma das  causas  precípuas  do  desequilíbrio  das

contas públicas no Brasil. Por representar a despesa com maior participação no gasto corrente

11 Nos termos do Art. 212 da CF, “a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito  Federal  e  os  Municípios  vinte  e  cinco  por  cento,  no  mínimo,  da  receita  resultante  de  impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino”. (BRASIL, 2000).
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total do setor público, o contingenciamento dessa rubrica passou a ter um papel fundamental

na  efetivação  do  equilíbrio  fiscal  e,  consequentemente,  sobre  o  endividamento  estatal

(SANTOS FILHO, 2012). Assim, o controle e a limitação de tais despesas tiveram relevo na

LRF, que considera como despesa com 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 de 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
(BRASIL, 2000).

No que se refere a inovação no ordenamento jurídico quanto a introdução de um

mecanismo limitador de despesa com pessoal na esfera pública, a Lei de Responsabilidade

Fiscal não trouxe novidades, uma vez que a legislação anterior já disciplinava a matéria. Além

disso, a Constituição de 1988 estabeleceu, em seu art. 169, que “a despesa com pessoal ativo e

inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os

limites estabelecidos em lei complementar” (BRASIL, 1988). 

Em 1995 empreendeu-se a primeira tentativa de regulamentação deste dispositivo a

partir da elaboração da Lei Complementar nº 82, cognominada Lei Camata I, que determinava

o limite de 60% da receita correte líquida para as despesas totais com pessoal (ativo e inativo)

para  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  interno  (União,  estados,  distrito  federal  e

municípios), bem como para os entes da administração direta e indireta, inclusive Fundações,

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, quando pagas com receitas correntes

oriundas de quaisquer dos entes da federação. 

Em 1999 é sancionada a Lei Complementar nº 96, conhecida como Lei Camata II,

que revogava a anterior e apresentava novos limites máximos para as despesas totais com

pessoal  a  serem observados  pelos  entes  da  Administração  Pública.  Em relação  à  receita

corrente líquida, a União não poderia exceder o limite de 50% e os estados, o distrito federal e

os municípios não poderiam exceder 60%. Diferentemente da Lei Camata I, a Lei Camata II

trazia prazos para que os entes federados se adequassem as novas vedações (NASCIMENTO;

DEBUS, 2002). Além disso, a Lei Camata II trazia em seu bojo a previsão de sanções ao ente

que descumprisse os limites delineados, bem como apontava providências que deveriam ser

tomadas para atender aos limites previamente estabelecidos. 
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Na LRF,  os  limites  estabelecidos  para  as  despesas  com pessoal12 possuem como

paradigma  referencial  a  Receita  Corrente  Líquida  (RCL),  inovando  em  relação  às  Leis

Camata I e II ao entabular os índices por poder e órgão, conforme exposto no Quadro 01. 

Quadro 01 – Lei de Responsabilidade Fiscal – Limites das despesas com pessoal

Ente
Federativo

Limite
Global
como

percentu
al da
RCL

Limite
Setorial

como
percentu

al da
RCL

Destinatário

União 50%

2,5% Poder Legislativo, subsumido o Tribunal de
Contas da União (TCU)

6,0% Poder Judiciário
0,6% Ministério Público
3,0% Distrito Federal
37,9% Poder Executivo

Estados 60%

3,0% Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas
(TCE)

6,0% Poder Judiciário
2,0% Ministério Público
49,0% Poder Executivo

Município
s

60%
6,0% Poder Judiciário, incluindo o Tribunal de

Contas, quando houver
54,0% Poder Executivo

Fonte: Elaboração própria com base na Lei Complementar nº 101 de 2000. Diário Oficial da
União. 5 de maio de 2000. 

Quanto aos  mecanismos de controle  das  despesas  com pessoal,  são considerados

nulos  de  pleno  direito  os  atos  praticados  pelo  administrador  público  que:  i)  não

apresentarem/descumprirem a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para os  três

exercícios  subsequentes,  com  a  correspondente  declaração  do  ordenador  de  despesa,

adequado a LOA e em consonância com a LDO e o PPA; e,  ii) extrapolem o limite legal de

comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; resultem em aumento da despesa

12A LRF determina que a verificação do cumprimento dos limites de despesa com pessoal será quadrimestral,
no caso dos municípios com até 50 mil habitantes e, semestral, no caso de municípios com menos de 50 mil
habitantes, através do Relatório de Gestão Fiscal (BRASIL, 2000).
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com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato do titular do

respectivo Poder ou órgão (previstos no Art. 20 da LRF) (BRASIL, 2000).

Além  disso,  a  LRF  instituiu  limitações  ao  ente  que  exceder  95%  do  limite

determinado13, devendo o mesmo adotar mecanismos de correção e procedimentos para evitar

o  descumprimento  das  metas  estabelecidas.  O  excesso  deverá  ser  eliminado  nos  dois

quadrimestres seguintes, sendo ao menos um terço no primeiro. Caso não seja alcançada a

redução no prazo, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá: i) receber transferências

voluntárias; ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e,  iii) contratar operações de

crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à

redução das despesas com pessoal (BRASIL, 2000).

O estabelecimento dos limites em despesas com pessoal, apesar das alegações de

inconstitucionalidade14,  é  grande  relevo  para  a  boa  gestão  dos  recursos  públicos,  que

pressupõe a  ampla observância do princípio da moralidade administrativa.  Fato comum a

diversas cidades era a criação desenfreada de cargos em comissão e de funções de confiança

que, não raro, eram utilizadas de forma populista para empregar parentes e satisfazer alianças

políticas.

4.6.2 Dívida e limite de endividamento

Como  já  salientado  anteriormente,  a  dívida  pública  do  setor  público  brasileiro

recrudesceu significativamente no período entre a implantação do plano real e a promulgação

da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  (LRF)15.  Esse  endividamento  desenfreado  e  crescente

baseou-se no aumento das despesas públicas sem a contrapartida do incremento de receitas

próprias, especialmente nos estados e municípios (NASCIMENTO; DEBUS, 2002). Dessa

maneira, a redução e controle da dívida pública foram dois dos principais objetivos da Lei de

Responsabilidade  Fiscal.  A definição  de  dívida  pública  consta  da  LRF,  na  qual  podemos

13De acordo com o parágrafo único do Artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, são vedados ao Poder ou
órgão que houver incorrido no excesso: concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a
revisão prevista no inciso X do art.  37 da Constituição; criação de cargo, emprego ou função; alteração de
estrutura de carreira que implique aumento de despesa; provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das
áreas de educação, saúde e segurança; contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o
do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias (BRASIL, 2000).
14 Para um aprofundamento sobre o assunto, ver MELLO (2004).
15 Segundo Nascimento e Debus (2002), a dívida líquida do setor público brasileiro era de 13% do PIB, em
1994, ao passo que, no ano de 2000, a dívida pública líquida já havia alcançado o patamar de 50% do PIB. As
causas que levaram a esse recrudescimento não é objeto desse estudo.
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encontrar duas categorizações distintas para endividamento: a dívida pública consolidada (ou

fundada) e a dívida pública mobiliária.

Na  LRF  o  conceito  de  dívida  pública  consolidada  ficou  estabelecido  como  “o

montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação,

assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de

crédito,  para  amortização  em  prazo  superior  a  doze  meses”  (BRASIL,  2000).  Já  a

Constituição  Federal  de  1988  atribuiu  ao  Senado  Federal  a  definição  dos  limites  de

endividamento  dos  entes  federados.  Neste  contexto,  a  LRF  não  estabeleceu  limites  de

endividamento, mas tão somente definiu o prazo de 90 dias (Art. 30) para que o Executivo

encaminhasse ao Senado proposta  de balizamento para o montante da dívida consolidada

líquida16 dos entes da federação (CHIESA, 2008). 

No Quadro 2 apresentam-se os  limites do endividamento estabelecidos pelo Senado

Federal, por meio da Resolução n° 40/2001, em atenção ao art. 30 da LRF. 

Quadro  –  Limite  de  Endividamento  estabelecido  pela  Resolução  n°  40  do  Senado

Federal

Ente Federado
Limites de

endividamento
Vigência

Estados e Distrito
Federal

2,0 vezes a Receita 
Corrente Líquida (RCL)

15 anos contados da publicação da 
Resolução n° 40/2001 do Senado

Municípios
1,2 vezes a Receita 
Corrente Líquida (RCL)

15 anos contados a partir da 
publicação da Resolução n° 40/2001 
do Senado

Fonte: Elaboração própria segundo Nascimento e Debus (2002). 
Nota: Não há limite estabelecido para a União.

Na  eventualidade  de  descumprimento  dos  limites  estabelecidos,  o  ente  deverá

readequar seus índices ao determinado até o término dos três quadrimestres subsequentes,

sendo, ao menos, 25% no primeiro. Caso não seja cumprido esse prazo e, enquanto perdurar o

excesso, o ente ficará impedido de receber transferências voluntárias da União e, no caso dos

municípios, também dos estados. Registre-se que, durante o período de adequação, o ente fica

impedido de realizar  operação de  crédito  (salvo  no caso  de  refinanciamento  do  principal

atualizado  da  dívida  mobiliária),  devendo  obter  resultados  primários  que  possibilitem  à

16 A dívida consolidada líquida corresponde à "dívida pública consolidada deduzidas as disponibilidades de
caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros, considerando-se ainda as obrigações a pagar que
deverão ser deduzidas das disponibilidades financeiras” (NASCIMENTO E DEBUS, 2002, pág. 49).
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recondução  da  dívida  ao  limite,  promovendo,  caso  necessário,  a  limitação  de  empenho17

(SANTOS FILHO, 2012).

17As formas e condições para limitação de empenho estão estatuídas no Art. 9° da LRF.
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CAPÍTULO 5

5 Metodologia

No que concerne à metodologia utilizada para o alcance dos objetivos dessa pesquisa -

analisar  se  a  LRF foi  capaz  de promover  o equilíbrio fiscal  dos  municípios  fluminenses,

através  de  seus  mecanismos  de  contingenciamento,  no  período  de  2000  a  2014  -  foram

utilizadas técnicas de pesquisa qualitativa, mais precisamente a pesquisa bibliográfica, que

permitiu a construção do arcabouço teórico que fundamenta esse estudo. Além disso, também

foram utilizadas técnicas descritivas e analíticas de pesquisa, uma vez que foram descritos os

comportamentos  dos indicadores de interesse,  bem como analisada a  influência destes  no

equilíbrio fiscal dos municípios fluminenses, interpretando os resultados e identificando as

suas causas. Por fim, foram utilizados métodos de análise quantitativos, através do emprego

de técnicas  estatísticas,  como média  e  desvio-padrão,  albergando todos  os  municípios  do

estado do Rio de Janeiro, onde foi observada a evolução dos indicadores através do cotejo

entre os anos de referência.

Em relação à base de dados utilizada para a análise, esta foi obtida junto ao Tribunal

de  Contas  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro18 (TCE-RJ)  e,  subsidiariamente,  pela  plataforma

FINBRA da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O software utilizado para tratar dos dados

e gerar os resultados quantitativos foi o Excel 2013. 

O estudo  abrange  todos  os  municípios  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  (total  de  92

municípios) e o período de análise se estende de 2000 a 2014. Os municípios foram agrupados

em faixas populacionais19, conforme metodologia aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado

do  Rio  de  Janeiro  (TCE-RJ),  a  saber:  Grupo  1:  municípios  com  população  até  20.000

habitantes; Grupo 2: municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3:

municípios  com população  entre  50.001  a  200.000  habitantes;  Grupo 4:  municípios  com

população  superior  a  200.000  habitantes.  Tal  forma  de  agrupamento  permite  observar  se

houve diferença nos impactos provocados pela implantação da LRF, visto que esta adotou

limites  gerais  e  homogêneos  para  todos  os  municípios  brasileiros.  Urge  salientar  que  a

18 Salvo município do Rio de Janeiro, que por possuir Tribunal de Contas próprio, foi necessário a utilização da
base de dados do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCM/RJ).
19 Para o ano de 2014, foi utilizada a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Para os demais anos posteriores a 2010, ano do último censo demográfico, foram utilizados os dados da
plataforma FINBRA da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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quantidade  de  habitantes  interfere  diretamente  na  capacidade  do  municípios  em  carrear

recursos  para  os  cofres  públicos,  além  de  determinar  quantitativa  e  qualitativamente  os

serviços públicos que deverão ser ofertados pelos municípios.

Outrossim, procedeu-se à análise dos indicadores com relação as mesorregiões20 do

Estado do Rio de Janeiro. Saliente-se que nesta análise o intuito foi agrupar os municípios

fluminenses  que  apresentam características  econômicas,  culturais  e  sociais  semelhantes  e,

partir  disso,  corroborar  a  postura  dos  municípios  com  perfis  similares  face  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

A verificação  do  impacto  da  implantação  da  LRF  nas  finanças  dos  municípios

fluminenses  foi  realizada  por  meio  de  análise  estatística  descritiva,  tendo  como  base  os

indicadores apresentados no Quadro 3.

Quadro 3 - Indicadores de avaliação do impacto da LRF sobre as finanças municipais

INDICADOR DESCRIÇÃO MÉTODO DE CÁLCULO

Índice de Gastos
com Pessoal

(IGP)

Afere o grau de participação de
comprometimento da Receita

Corrente Líquida com gastos com
pessoal

Despesa com
Pessoal(DP)/Receita

Corrente Líquida(RCL)

Índice de
Endividamento

Municipal
(IEM)

Mede a capacidade dos municípios
fluminenses em honrarem suas

dívidas

Dívida Consolidada
Líquida(DCL)/Receita
Corrente Líquida(RCL)

Indicador
Resultado Fiscal

(IRF)

Visa analisar se os municípios
fluminenses estão executando um

orçamento equilibrado

Despesa
Orçamentária/Receita

Orçamentária - Operação de
Crédito

Índice de
Esforço

Tributário
próprio (IETP)

Apura o grau de participação das
receitas tributárias na receita total

Receita Tributária+Dívida
Ativa/Receita Corrente

Líquida(RCL)

Índice de
Investimento

(II)

Afere a relação entre as despesas com
investimento como proporção à

Receita Corrente Líquida

Investimento/Receita
Corrente Líquida(RCL)

Fonte: Elaboração própria segundo Santos Filho (2012).

Todos  os  indicadores  foram  deflacionados  pelo  Índice  Geral  de  Preços  -

Disponibilidade  Interna  (IGP-DI)  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (FGV)  de  dezembro  dos

respectivos  anos.  Segundo  informações  colhidas  no  sítio  eletrônico  da  FGV,  o  IGP-DI

desempenha três funções: é um indicador macroeconômico que representa a evolução do nível

20As mesorregiões em referência foram relacionadas através dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE).

54



de preços; é um deflator de valores nominais de abrangência compatível com sua composição,

como a receita tributária ou o consumo intermediário no âmbito das contas nacionais; é usado

como referência para a correção de preços e valores contratuais. Além disso, o IGP-DI é o

indexador das dívidas dos Estados com a União.
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CAPÍTULO 6

6 Resultados e discussão

O  presente  capítulo  tem  por  objetivo  descrever  os  resultados  da  análise  dos

indicadores que sinalizam a postura dos municípios em relação ao cumprimento da Lei de

Responsabilidade Fiscal. O capítulo foi separado em seções, onde em cada uma encontra-se a

análise para cada indicador de interesse. A seção 6.1 detalha o cumprimento do limite para a

dívida consolidada líquida e sua evolução nos anos 2001, 2007 e 2014. A seção 6.2, por sua

vez, contempla a análise do indicador de despesas com pessoal para todo período de vigência

da LRF. A seção 6.3 apresenta a situação fiscal dos municípios fluminenses entre os anos

2000 e 2014. Na seção 6.4, foi obtido o índice de esforço tributário próprio dos municípios do

estado do Rio de Janeiro  para  os  anos de 2001,  2007 e 2014.  Por  último,  na seção 6.5,

encontra-se a análise do indicador de despesas com investimento.

6.1 Análise do cumprimento do limite para a dívida consolidada líquida

Esta seção visa examinar o desempenho dos municípios fluminenses no tocante ao

indicador  “Índice  de Endividamento  Municipal”  (IEM),  obtido  através  da  relação entre  a

Dívida Consolidada Líquida (DCL) e a Receita Corrente Líquida (RCL). Esperava-se que

após  o  advento  da  LRF esse  indicador  apresentasse  um resultado  decrescente,  conforme

defendido pela Resolução n° 20 do Senado Federal.

A Resolução n° 20 do Senado definiu o mês de maio de 2005 como prazo máximo

para que os municípios se conformassem ao limite de endividamento estabelecido. Entretanto,

para uma adequada análise acerca do comportamento da dívida dos municípios fluminenses é

salutar o exame da evolução do indicador IEM durante o período de vigência da LRF. Para

tanto, foram calculadas as médias e desvios-padrão para os anos de 2001, primeiro ano de

vigência da LRF, 2007, ano intermediário, e 2014, último exercício financeiro consumado. O

limite de endividamento dos municípios foi delineado pela Resolução n° 40 do Senado, no

aporte de 120% da RCL.

A  exegese  da  Tabela  1  permitiu  verificar  que  os  municípios  fluminenses

apresentaram, durante o período analisado, uma média bastante inferior ao limite estabelecido

pela Resolução n° 40 do Senado Federal. 
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Tabela 1 - Razão dívida consolidada líquida/receita corrente líquida para os anos de 
2001, 2007 e 2014

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média
Limite
Legal

2001 16,77% 15,44% 19,22% 17,25% 17,08% 120%

2007 11,56% 9,08% 12,33% 8,45% 10,70% 120%

2014 1,03% -6,18% -4,83% 0,12% -2,77% 120%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota:  Grupo 1  engloba  municípios  fluminenses  com população  até  20.000 habitantes;  Grupo 2 refere-se  a
municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3 abrange municípios com população
entre 50.001 a 200.000 habitantes; e, Grupo 4 engloba municípios com população superior a 200.000
habitantes.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 1, notou-se que no ano de 2001,

a relação DPC/RCL que era de 17,08%, em 2007, diminuiu para 10,70%; já em 2014, esse

índice foi de -2,77%, muito abaixo do limite de 120%. Cabe destacar que tal constatação já

havia  sido  destacada  nos  trabalhos  de  Giuberti  (2005)  e  Fioravante  et  al  (2006),  que  ao

procederem a  análise  para  os  municípios  brasileiros  verificaram que  o  limite  atingiu  um

número muito pequeno de municípios, tendo como possível explicação o fato de que o limite

estabelecido objetivava precipuamente o ajuste fiscal dos estados e dos municípios de grande

porte. 

Neste  sentido,  segundo  dados  da  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  (2003)  o

endividamento dos municípios brasileiros atinge poucos entes e, em regra, ocorre com aqueles

cuja população ultrapassa 1 milhão de habitantes. Ademais, o montante da dívida consolidada

desses  municípios  representa em torno de 80% da dívida de  todos os  demais  municípios

presentes na amostra.

A análise estratificada em grupo de municípios não evidencia a existência de relação

direta entre a dependência financeira e o grau de endividamento municipal, posto que foi

observada uma redução expressiva em todas as faixas populacionais.

Contudo,  foi  possível  notar  uma  diminuição  menor  do  indicador  (93,85%)  nos

municípios  cuja  população  não  ultrapassa  20.000  habitantes  (grupo  1).  Uma  possível

explicação para esse resultado reside no fato de que os municípios de pequeno porte, por

apresentarem maior dependência dos recursos transferidos são mais vulneráveis às flutuações

econômicas.  Desse  modo,  uma  redução  nas  receitas  do  estado  e  da  união  influenciam

diretamente  no  montante  auferido  de  receitas  orçamentárias.  Além disso,  como a  receita
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desses municípios é pequena, a margem de manobra na gestão de recursos é reduzida, não

permitindo a alocação de recursos para saldar dívidas sem prejuízo dos investimentos em

áreas de interesse local. 

A Tabela 2 exibiu o resultado do índice de Endividamento Municipal (IEM) para as

mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 2 - Evolução do indicador IEM para as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro
para os anos de 2001, 2007 e 2014

2001 2007 2014

Baixada Litorânea 29,06% 10,89% -16,71%

Centro Fluminense 18,04% 15,46% 1,55%

Metropolitana 15,14% 6,13% -5,26%

Noroeste Fluminense 16,09% 14,78% 0,16%

Norte Fluminense 10,96% 9,74% 6,56%

Sul Fluminense 16,69% 12,96% -1,14%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Da mesma maneira, observou-se uma diminuição percentual média do indicador em

todos as mesorregiões, destacando-se a mesorregião da baixada litorânea, que viu sua média

no indicador ser diminuída de 29,06% em 2001, para -16,71% em 2014. De fato, tal resultado

era esperado, uma vez que a Receita Corrente Líquida dessa mesorregião aumentou 183%

durante  o  período  analisado,  crescimento  inferior  apenas  a  região  norte  fluminense  que,

impulsionada  pelos  royalties  do  petróleo,  principalmente  por  Campos  dos  Goytacazes  e

Macaé, viu sua RCL dobrar, mas não experimentou os mesmos resultados em razão da difícil

situação de alguns municípios, como São Fidélis e Carapebus, e o recrudescimento da dívida

de Campos dos Goytacazes (de -6,37% em 2007 para 23,59% em 2014).

A Tabela 3 permite elucidar os dados apresentados nas demais tabelas, através da

tabulação em faixas de dívida, apresentando os valores absolutos e as frequências relativas

dos municípios fluminenses na relação DCL/RCL para cada ano estudado.
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Tabela  3  –  Demonstrativo  absoluto  e  percentual  da  relação  Dívida  Consolidada
Líquida/RCL segmentado em faixas de endividamento para os anos de 2001,
2007 e 2014

DCL/RCL 2001 2007 2014

Negativa 10 10,87% 21 22,83% 49 53,26%

Entre 0 e 0,2 56 60,87% 50 54,35% 33 35,87%

Entre 0,2 e 0,6 22 23,91% 20 21,74% 10 10,87%

Entre 0,6 e 1,2 4 4,35% 1 1,08% - -

Acima de 1,2 - - - -

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Os   resultados  apresentados  na  Tabela  3  auxiliam  a  melhor  compreensão  das

informações contidas nas Tabelas 1 e 2. Nota-se que já em 2001 a parcela de municípios com

dívida  negativa  (ou  seja,  credores)  ou  com  uma  relação  de  dívida  de  até  0,2  era

consideravelmente alta (71,74%). Em 2007, esse percentual aumentou para 77,18% ou, 71

municípios.  Por  fim,  em 2014,  89,13% dos municípios  do Estado do Rio de  Janeiro  (82

municípios) se enquadravam nessa faixa. 

Ao analisar a categoria dos municípios que contraíram dívidas na faixa entre 0,6 e

1,2 (DCL/RCL) observou-se que o número de municípios diminuiu de quatro para apenas um

(ou de 4,49% para 1,08%), de 2000 para 2007. Em 2014, nenhum município encontrava-se

nessa faixa.  Esse resultado pode decorrer do aumento real médio na Receita Corrente Líquida

experimentado  no  período,  de  94,32%,  superior  ao  crescimento  percentual  médio  das

despesas orçamentárias, no aporte de 71,68%. 

Como  se  pode  verificar,  durante  todo  período  analisado,  nenhum  município

ultrapassou o limite de 120% da Receita Corrente Líquida para o indicador. Assim, pode-se

concluir que o limite estabelecido para o endividamento demonstra-se fora dos padrões para

os  municípios  fluminenses.  Todavia,  reconheceu-se  o  comprometimento  destes  no

cumprimento do limite imposto com relação ao indicador IEM, tendo em vista a diminuição

gradativa da média do indicador no período sob exegese.

6.2 Análise do cumprimento do limite para gastos com pessoal

Conforme exposto na seção 4.6.1 deste trabalho, a despesa com pessoal corresponde,

em termos relativos, ao grupo de despesa com maior participação no gasto público. Devido ao
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seu caráter rígido, o comprometimento excessivo das receitas municipais com essa despesa

deve ser evitado, uma vez que implica na diminuição dos recursos destinados para outros fins,

afetando as políticas públicas.  Nestes termos, a despesa com pessoal mereceu destaque na

elaboração da LRF que estabeleceu, no caso dos municípios, limite de 60% sobre a Receita

Corrente Líquida (RCL), sendo 54% relativo ao limite do Poder Executivo e, 6% para o Poder

Legislativo. Nesta etapa do trabalho, verificou-se se os municípios fluminenses cumpriram,

no período analisado, tais limites. 

Para possibilitar tal verificação, utilizou-se o índice de gastos com pessoal (IGP),

calculado  através  da  razão  entre  os  gastos  com  pessoal  e  a  Receita  Corrente  Líquida.

Esperava-se  que,  após  a  implantação  da  LRF,  os  municípios  fluminenses  tivessem

apresentado um IGP inferior ou igual a 60%. Os resultados obtidos para o IGP considerando

os municípios divididos em grupos conforme o tamanho da população, estão apresentados na

Tabela 4.

Tabela 4 - Média e desvio-padrão do indicador IGP para os anos de 2000-2014
ANO Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média Desvio Padrão
2000 47,68% 49,03% 45,95% 48,12% 47,74% 8,19%
2001 48,31% 49,44% 47,14% 46,20% 47,81% 7,39%
2002 47,61% 47,52% 45,18% 46,40% 46,63% 8,34%
2003 49,37% 46,92% 48,79% 50,79% 48,65% 8,33%
2004 47,03% 46,62% 46,48% 46,47% 46,65% 7,17%
2005 45,28% 45,04% 44,12% 46,05% 44,98% 7,39%
2006 44,92% 45,02% 44,13% 46,02% 44,63% 7,47%
2007 46,82% 45,94% 42,20% 48,10% 47,16% 7,25%
2008 44,40% 45,06% 47,97% 45,98% 45,14% 6,65%
2009 48,52% 47,86% 45,57% 49,47% 48,83% 7,06%
2010 46,79% 47,35% 50,05% 48,76% 47,64% 6,52%
2011 46,26% 46,59% 48,42% 48,72% 47,17% 6,35%
2012 47,36% 48,62% 48,69% 48,54% 48,59% 6,02%
2013 50,42% 49,84% 49,46% 50,41% 49,85% 6,06%
2014 49,78% 51,75% 51,87% 50,77% 50,93% 5%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos na pesquisa.

Nota:  Grupo 1  engloba  municípios  fluminenses  com população  até  20.000 habitantes;  Grupo 2 refere-se  a
municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3 abrange municípios com população
entre 50.001 a 200.000 habitantes; e, Grupo 4 engloba municípios com população superior a 200.000
habitantes.

Os resultados explicitados através da Tabela 4 demonstraram que, na média, para

todo período analisado os municípios fluminenses cumpriram o limite de 60% estabelecido na
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LRF. Contudo, observou-se uma elevação da relação DP/RCL, uma vez que a mesma passou

de 47,74% no ano de 2000, para 50,93%, no ano de 2014. Tal índice representa 84,88% do

limite máximo admitido pela LRF. Além disso, notou-se a partir da análise dos desvios-padrão

que, no período analisado, houve uma diminuição dos valores obtidos; em 2000 o desvio-

padrão era de 8,19% em média,  já  em 2014 esse resultado foi de 5%, o que indica uma

possível convergência dos valores em torno da média mais alta de 2014.

Em relação a estes resultados, pode-se usar as análises de  Fioravante et al (2006)

para  discuti-los.  Segundo  estes  autores,  o  fato  de  a  média  das  despesas  com  pessoal

apresentar-se abaixo do teto imposto pela lei levanta a questão se os municípios apresentam

mesmo gastos excessivos, dada a heterogeneidade dos municípios brasileiros. Assim, quando

a lei impôs um limite universal para todos os municípios, sem distinção, os gastos municipais

tornaram-se mais homogêneos, o que parece ser contraditório com a realidade dos mesmos. 

Neste passo, faz-se necessário verificar se os municípios que aumentaram seus gastos

realmente apresentavam essa necessidade e, por outro lado, se os municípios que tiveram que

se adequar ao limite não estão passando por um estrangulamento de serviços, visto que, por

características como tamanho do município,  da população, etc,  talvez haja necessidade de

alocar mais de 60% da Receita Corrente Líquida em despesas com pessoal. Com vistas a

sanar tal dúvida, procedeu-se a análise das despesas com pessoal segmentada em faixas de

gasto. Para tanto, agrupou-se os municípios em relação ao percentual aplicado nessa rubrica

em três faixas, a saber: faixa um – até 40% da RCL; faixa dois  – entre 40% e 60% da RCL; e

faixa três -  acima do limite de 60% sobre a RCL. Os resultados obtidos com esta análise estão

foram apresentados na Tabela 5.
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Tabela 5 -  Demonstrativo do indicador IGP para os municípios fluminenses no período
de 2000-2014, divididos em faixas de gastos

ANO ATÉ 40% 40% - 60%
ACIMA DE

60%
TOTAL DE

MUNICÍPIOS
2000 10 58 22 90
2001 10 72 4 86
2002 11 70 9 90
2003 10 74 8 92
2004 12 73 5 90
2005 23 68 1 92
2006 19 71 2 92
2007 14 76 2 92
2008 14 78 0 92
2009 10 77 5 92
2010 11 80 1 92
2011 10 82 0 92
2012 7 85 0 92
2013 5 86 1 92
2014 4 83 5   92

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa

Nota: Faixa um – até 40% da RCL; faixa dois  – entre 40% e 60% da RCL; e faixa três -  acima do limite de 60%
sobre a RCL.

De  fato,  examinando  os  resultados  apresentados  na  Tabela  5  verificou-se  uma

concentração de municípios na faixa intermediária (40% - 60%) para o período em análise

(2000-2014).  No ano 2000, 58 municípios (64,45% do total  da amostra)  figuravam nesta

faixa, ao passo que, em 2014, havia 83 municípios (92,22% do total analisado) nessa situação.

Percebeu-se, também, que grande parte dos municípios que estavam aplicando mais

de 60% da RCL em despesas com pessoal, no ano 2000, se ajustaram já no ano seguinte. Em

2000, 22 municípios se encontravam acima do limite, despencando para quatro municípios,

em 2001 (redução de 81,82%). 

Contudo, compulsando os dados referentes à faixa 1, observou-se que o número de

municípios  que  gastavam  menos  de  40%  da  RCL  com  pessoal  também  diminuiu

substancialmente no período. No ano 2000, 10 municípios despendiam até 40% da RCL em

despesas com pessoal. Em 2014, apenas 4 municípios apresentavam índices de gasto inferior a

40% da RCL (diminuição de 60%). Tal constatação está de acordo com os resultados obtidos

por  Giuberti  (2005),  Menezes  (2006)  e  Santolín  et  al  (2009)  no  sentido  de  que  o  limite

imposto serviu de estímulo ao aumento das despesas com pessoal sobre os municípios que

apresentavam baixos índices de gastos nessa rubrica.
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Além disso, Santolín e colaboradores (2009), ao analisarem os efeitos da LRF sobre

os municípios mineiros, aduziram que a LRF, ao estimular uma concentração de gastos entre

40% e 60% da Receita Corrente Líquida,  instigou muitos municípios que estavam abaixo

deste patamar a ampliarem esses gastos. Segundo o referido estudo, isso se deu pelo fato de

que antes da implantação da LRF não haviam normas claras a orientar o processo de alocação

dos recursos públicos com despesa de pessoal. 

Assim, na ausência de uma indicação explícita sobre o nível adequado desses gastos,

tal rubrica orçamentária estaria sujeita a avaliações subjetivas por parte de cada município

acerca do seu nível ideal. Neste critério subjetivo poucos municípios superdimensionavam

suas despesas  ao passo que  a  maioria  subdimensionava.  Logo,  tendo a  LRF estabelecido

explicitamente um nível aceitável de despesas com pessoal, verificou-se uma tendência de

convergência entre as parcelas relativas aplicadas pelos municípios, obrigando aqueles que

gastavam demais a gastarem menos, porém, pari passu, instigando aqueles mais cautelosos a

gastarem mais. Tal raciocínio se enquadra perfeitamente ao presente trabalho visto que, para o

período analisado, apenas um município (Casemiro de Abreu) que se encontrava nessa faixa

(até  40%),  conforme demonstrado na  Tabela  6,  teve  sua  média  diminuída  em relação ao

primeiro ano de referência, 2000.

Tabela 6 - Evolução dos valores médios do IGP para os municípios que apresentaram
gasto com pessoal inferiores a 40% da RCL em 2000

Município/Ano 2000 2014
Aperibé 39,32% 44,80%

Arraial do Cabo 37,83% 53,14%
Casemiro de Abreu 35,80% 33,56%

Campos dos Goytacazes 29,54% 36,07%
Duas Barras 34,07% 51,16%

Macaé 31,01% 39,95%
Maricá 39,52% 46,32%

Mesquita 28,89% 44,14%
Quissamã 35,17% 38,20%

Rio das Ostras 23,22% 26,20%
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 

Na Tabela 7 demonstrou-se o comportamento do gasto com pessoal dos municípios 

fluminenses de acordo com as mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro (IBGE), no período  

de 2000 a 2014.
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Tabela 7 - Média e desvio-padrão do indicador de despesa com pessoal dos municípios fluminenses segregados pelas mesorregiões do
IBGE para o Estado do Rio de Janeiro para os anos de 2000 a 2014

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Baixada Litorânea
46% 43% 41% 42% 44% 42% 44% 47% 45% 48% 49% 46% 48% 50% 50%

(12%) (11%) (12%) (13%) (11%) (11%) (12%) (8%) (8%) (9%) (8%) (9%) (9%) (5%) (7%)

Centro Fluminense
51% 50% 52% 52% 48% 46% 44% 52% 48% 52% 51% 49% 52% 54% 55%
(6%) (5%) (4%) (4%) (5%) (5%) (7%) (6%) (6%) (5%) (6%) (5%) (4%) (3%) (3%)

Metropolitana
54% 48% 47% 50% 47% 46% 44% 46% 46% 49% 48% 48% 49% 48% 51%
(7%) (7%) (8%) (7%) (7%) (6%) (7%) (7%) (6%) (6%) (5%) (5%) (5%) (8%) (6%)

Noroeste
Fluminense

55% 49% 47% 50% 46% 45% 43% 45% 45% 49% 48% 48% 49% 52% 51%
(9%) (6%) (8%) (6%) (7%) (8%) (7%) (7%) (6%) (7%) (6%) (5%) (5%) (3%) (4%)

Norte Fluminense
45% 43% 43% 40% 44% 42% 45% 45% 41% 43% 44% 43% 45% 52% 51%

(14%) (8%) (10%) (10%) (7%) (8%) (8%) (10%) (8%) (9%) (9%) (8%) (7%) (6%) (5%)

Sul Fluminense
55% 51% 50% 53% 49% 47% 48% 47% 44% 47% 45% 46% 47% 49% 51%
(9%) (5%) (4%) (3%) (5%) (6%) (4%) (5%) (7%) (8%) (7%) (6%) (5%) (5%) (3%)

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
Nota: Os valores entre parênteses referem-se aos desvios-padrão.
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Conforme  resultados  apresentados  na  Tabela  7,  verificou-se  que  em  todas  as

mesorregiões houve uma redução da relação despesa com pessoal sobre a Receita Corrente

Líquida (DP/RCL), já no primeiro ano de vigência (2000-2001), com destaque para as regiões

Metropolitana e Noroeste Fluminense, que experimentaram uma redução de 54% para 48% e,

de  55% para  49%,  respectivamente.  Contudo,  assim como nos  níveis  globais,  isto  é,  em

relação a totalidade dos municípios, testemunhou-se uma diminuição progressiva no desvio-

padrão,  bem  como  um  crescimento  médio  na  relação  DP/RCL  para  a  maioria  das

mesorregiões, quando comparados os anos de 2001 - ano que a lei entrou em vigor - e 2014.

Contudo, ao analisar a evolução do IGP no período 2000-2014, observou-se que 50%

das mesorregiões obtiveram uma redução percentual média (Regiões Metropolitana - redução

de 54% para 51%; Sul Fluminense - redução de 55% para 51%; e região Noroeste Fluminense

- redução de 55% para 51%). Esse resultado era esperado, uma vez que tais mesorregiões

apresentaram, em 2000, média superior ao limite prudencial (cuja violação acarreta uma série

de limitações ao ente público) estabelecido pela LRF de 54%, de modo que necessidade de

um ajuste mais agudo impactou de maneira mais profunda o indicador. 

Promoveu-se, ainda, a exegese segmentada por poder da esfera municipal, conforme

estabelecido pela LRF (54% para o Poder Executivo e de 6% para o Poder Legislativo). A

Tabela 8 demonstra o histórico de violação dos limites de gastos com pessoal pelo poder

executivo e legislativo, assim como a transgressão aos limites prudencial e geral, em termos

absolutos,  no  período  2000-2014.  Vislumbrou-se  que  tanto  os  Executivos  quanto  os

Legislativos Municipais  se mobilizaram em adequar-se aos limites já  no primeiro ano de

vigência da LRF. 
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Tabela  8  -  Histórico  de  violação  dos  limites  de  gastos  com pessoal  pelos  municípios
fluminenses, 2000 a 2014

Ano
Limite

Ultrapassado Limite Prudencial
Limite

Executivo
Limite

Legislativo
2000 22 9 22 30
2001 4 9 10 0
2002 9 6 12 0
2003 8 6 11 0
2004 5 2 7 0
2005 1 1 1 0
2006 2 3 5 0
2007 2 6 4 0
2008 0 3 3 0
2009 5 10 9 0
2010 1 2 2 0
2011 0 2 2 0
2012 0 6 7 0
2013 1 18 18 0
2014 5 6 10 0

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da pesquisa.

As informações contidas na Tabela 8 demonstraram que tanto os Executivos quanto

os Legislativos Municipais se mobilizaram em adequar-se aos limites já no primeiro ano de

vigência da LRF. Em 2000, 22 municípios estavam acima do limite determinando pela LRF

em despesas com pessoal do executivo,  ao passo que, já em 2001, apenas 10 municípios

violaram o  limite.  Contudo,  pode-se  perceber  certa  oscilação  na  série  histórica  analisada

quanto a esse item, destacando o ano de 2013, onde 18 municípios transgrediram o limite

delineado pela LRF. Tal movimento pode sinalizar uma tendência à flexibilização quanto a

esse item de despesa por parte dos municípios fluminenses, variando de acordo com a vontade

política.

No que concerne à análise afeta a transgressão dos gastos com pessoal pelo Poder

Legislativo Municipal, consoante se depreende dos dados evidenciados na Tabela 8, em 2000

- ano anterior à vigência da LRF – 30 municípios descumpriram o limite delineado pela LRF

de  6% da Receita  Corrente  Líquida.  Entretanto,  para  os  demais  anos  analisados  nenhum

município ultrapassou tal limite, evidenciando que, com relação ao gasto com pessoal pelo

poder legislativo, a LRF também atingiu seus objetivos.

Vale destacar também a redução substancial no número de municípios que violaram

o limite prudencial  de gastos com pessoal,  de 54% da RCL, e dos que violaram o limite
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global, de 60% da RCL. No ano de 2000, 22 municípios extrapolaram o limite em despesas

com pessoal, ao passo que, em 2014, apenas 5 municípios se encontravam nessa situação

(diminuição de 77,27%). O mesmo vale para o limite prudencial.  Em 2000, 9 municípios

ultrapassaram o limite prudencial (descontando-se os municípios que extrapolaram o limite

global), já em 2014, apenas 6 municípios transgrediram tal limite (redução de 33,34%). Tais

resultados vão de encontro ao proposto nesta pesquisa, uma vez que esperava-se que, a partir

do advento da LRF, o número de municípios que transgrediam o limite de gastos com pessoal

apresentasse uma variação substancialmente negativa.

6.3 O equilíbrio das contas públicas dos municípios fluminenses

A Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  emergiu  dentro  de  um  contexto  voltado  para

contenção da dívida pública. Para que tal objetivo fosse alcançado, garantindo-se o equilíbrio

fiscal das contas públicas em todas as esferas de governo, foram criadas regras limitadoras de

gastos públicos, notadamente os gastos com pessoal, assim como o de endividamento.

Nesta seção verificou se as regras de contenção impostas pela LRF representaram

mecanismos  capazes  de  garantir  o  equilíbrio  fiscal  das  contas  públicas  dos  municípios

fluminenses. Visando examinar esse comportamento, utilizou-se o indicador Resultado Fiscal

(IRF),  obtido  através  da  relação  entre  as  despesas  orçamentárias  totais  e  a  receita

orçamentária  total,  subtraindo-se  as  operações  de  crédito,  conforme modelo  proposto  por

Oliveira (2009)21.  Um IRF menor ou igual a 100% demonstra uma situação de equilíbrio

fiscal, ao passo que valores superiores a 100% representa a ocorrência de déficits fiscais. A

Tabela 9 mostra a situação fiscal dos municípios fluminenses no período de 2000 a 2014. 

21 Segundo Oliveira (2009), a aplicação dessa metodologia possibilita a verificação dos possíveis desequilíbrios
existentes nas contas públicas.
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Tabela 9 - Equilíbrio fiscal dos municípios fluminenses 2000-2014

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média Desvio Padrão

2000 100,07% 96,22% 98,94% 97,12% 98,45% 8,94%
2001 99,12% 94,74% 96,89% 93,56% 96,73% 8,55%
2002 95,81% 98,99% 101,02% 98,85% 98,42% 10,99%
2003 97,96% 101,47% 100,24% 109,51% 101,00% 10,87%
2004 95,18% 94,72% 98,07% 101,58% 96,65% 11,26%
2005 94,76% 92,36% 95,82% 91,40% 93,91% 10,91%
2006 95,80% 96,43% 100,23% 96,84% 97,24% 9,07%
2007 97,68% 96,33% 99,87% 100,85% 98,31% 9,03%
2008 93,40% 91,66% 94,51% 96,02% 93,50% 6,46%
2009 90,90% 87,42% 91,01% 82,07% 88,78% 10,52%
2010 85,13% 85,59% 88,13% 88,92% 85,62% 12,08%
2011 82,33% 85,93% 88,30% 90,20% 86,12% 8,92%
2012 88,54% 87,96% 89,83% 91,35% 89,08% 8,72%
2013 87,94% 87,65% 90,49% 89,30% 88,73% 8,72%
2014 84,35% 84,02% 92,21% 94,79% 87,75% 8,51%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota:  Grupo 1  engloba  municípios  fluminenses  com população  até  20.000 habitantes;  Grupo 2 refere-se  a
municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3 abrange municípios com população
entre 50.001 a 200.000 habitantes; e, Grupo 4 engloba municípios com população superior a 200.000
habitantes.

Os  resultados  apresentados  na  Tabela  9  demonstraram que  a  LRF e  suas  regras

limitadoras representaram instrumentos capazes de incentivar o equilíbrio fiscal das contas

públicas dos municípios fluminenses, confirmando a hipótese apresentada na introdução desse

trabalho, visto que apenas no exercício financeiro de 2003, dentre os analisados, verificou-se

situação de desequilíbrio fiscal. 

No tocante à análise dos municípios fluminenses agrupados por faixa populacional, é

possível observar que existe uma relação direta entre as ocorrências de desequilíbrio fiscal e o

tamanho das cidades. Nota-se que os municípios dos grupos 1 e 2 apresentaram desequilíbrios

apenas nos exercícios financeiros de 2000 e 2003, respectivamente. Como se pode notar, os

municípios  dos  grupos  3  e  4  apresentaram uma média  bem superior  aos  demais  grupos,

apresentando desequilíbrio fiscal em 20% dos exercícios financeiros. 

Isso se deve ao fato de os municípios de grande porte serem menos dependentes das

transferências constitucionais obrigatórias e, consequentemente, possuírem orçamentos menos
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engessados,  visto  que  parte  dos  recursos  oriundos  das  transferências  constitucionais

obrigatórias, sobretudo os do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), são vinculados a

finalidades específicas. Dessa maneira, esses municípios desfrutam de uma capacidade maior

de endividamento que os demais.

Demais disso, os municípios de grande porte são responsáveis por uma cesta de bens

e  serviços  muito  maior  do  que  os  municípios  menores,  uma  vez  que  seus  habitantes

necessitam de uma infraestrutura muito mais sofisticada e, de certa maneira, estes também

atendem os habitantes oriundos de outras localidades.

Tais resultados corroboram com o encontrado por Corbari (2008), que ao analisar os

efeitos da LRF sobre os grandes municípios brasileiros observou que os desequilíbrios fiscais

concentram-se nos municípios com mais de 100 mil habitantes e, que os resultados fiscais

negativos, em municípios médios e pequenos, constituem muito mais uma preocupação de

continuidade  e  eficiência  administrativa  do  que  a  efetiva  influência  destes  no  cenário

econômico e financeiro. 

O gráfico 1 permitiu examinar o comportamento percentual médio dos resultados

fiscais obtidos pelos municípios fluminenses no período de 2000 a 2014.

Gráfico 1 - Percentual de municípios fluminenses que apresentaram desequilíbrios 
fiscais 2000-2014

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0,0%

10,0%
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13,0%
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8,7%

Desequilíbrio Fiscal

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.
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De  acordo  com  os  resultados  apresentados,  verificou-se  que  no  ano  anterior  à

implantação da LRF, 2000, dos 92 municípios analisados 35,87% apresentavam desequilíbrios

fiscais,  com  esse  índice  atingindo  um  pico  de  53,26%,  no  ano  de  2003,  e  diminuindo

drasticamente em 2014, apresentando uma média de 8,26%. Dado que o conjunto de regras e

limites delineados pela LRF tem como objetivo o equilíbrio fiscal, através do cumprimento de

metas  de resultados na relação receitas  e  despesas,  concluiu-se que a  LRF foi  efetiva na

redução dos desequilíbrios fiscais dos municípios fluminenses.

Cabe  ainda  salientar  que  os  resultados  obtidos  neste  trabalho  divergem  do

apresentado por Santos Filho (2012), que ao analisar os efeitos da LRF sobre as finanças dos

municípios alagoanos, confirmou a hipótese de que o cumprimento dos limites impostos pela

LRF, no tocante às despesas com pessoal e controle do endividamento público, representaram

uma condição necessária, porém não suficiente para garantir resultados fiscais equilibrados,

posto  que  não  foram  vetores  capazes  de  garantir  o  equilíbrio  das  contas  públicas  dos

municípios alagoanos.

6.4 Análise da evolução do índice de esforço tributário próprio

A  Constituição  de  1988  franqueou  aos  governos  subnacionais  competências

tributárias exclusivas e autonomia para legislar, arrecadar e fixar alíquotas. O objetivo era que

a descentralização da arrecadação aumentasse o vínculo entre o contribuinte e o poder público

local,  propiciando  o  aumento  da  qualidade  dos  bens  e  serviços  públicos  fornecidos  à

população, visto que também houve descentralização de responsabilidades, especialmente nas

áreas de saúde e de educação.

Contudo, apesar da ampliação da base tributária, os municípios, de um modo geral,

apresentam grande dependência em relação às transferências constitucionais22 da união e dos

estados,  como constatado por  Giuberti  (2005),  Menezes  (2006)  e  Corbari  (2009).  A base

tributária dos municípios tem se mostrado insuficiente para a manutenção de suas respectivas

administrações. A baixa capacidade arrecadatória sinaliza a existência de um baixo grau de

autonomia  dos  municípios  para  ajustarem  suas  contas,  o  que  pode  implicar  em  certa

insegurança quanto à possibilidade de financiamento de ações positivas para a sociedade.

22 Conforme  dados  do  Senado  Federal,  no  que  concerne  às  transferências  constitucionais,  os  municípios
participam da arrecadação dos seguintes tributos: a) Estado - 25% do ICMS, 50% do IPVA e 25% do IPI que o
estado receber; b) União — 50% do ITR, 22,5% do IR e 22,5% do IPI, todos por meio do FPM, repassados em
cotas calculadas pelo Tribunal de Contas da União com base em indicadores como população.
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Assim,  com  intuito  de  mitigar  esse  cenário,  a  LRF,  através  do  seu  artigo  11,

estabelece que os administradores públicos devem promover a "instituição, previsão e efetiva

arrecadação de todos os tributos de competência do ente da federação".

A construção do indicador "Índice de Esforço Tributário Próprio" (IETP) teve como

objetivo  avaliar  o  grau  de  independência  dos  municípios  no  tocante  às  transferências

intergovernamentais,  através  da  relação entre  a  arrecadação tributária  e  a  receita  corrente

líquida. Os resultados foram apresentados na Tabela 10.

Tabela 10 - Evolução do Índice de Esforço Tributário próprio para os anos 2001, 2007
e 2014

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média Desvio Padrão

2001 4,06% 10,63% 16,80% 22,96% 11,90% 10,35%
2007 5,42% 9,74% 17,52% 22,03% 12,20% 9,34%
2014 5,85% 10,20% 18,13% 28,05% 13,42% 10,32%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
Nota:  Grupo 1  engloba  municípios  fluminenses  com população  até  20.000 habitantes;  Grupo 2 refere-se  a

municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3 abrange municípios com população
entre 50.001 a 200.000 habitantes; e, Grupo 4 engloba municípios com população superior a 200.000
habitantes.

Conforme resultados da Tabela 10, os recursos financeiros gerados em decorrência

da  atividade  tributária  própria  dos  municípios  fluminenses  corresponderam,  em média,  a

11,90% da RCL em 2001, enquanto, no exercício de 2007, este percentual foi de 12,20%; já

em 2014, perfez o montante referente a 13,42% da RCL. Como se pode notar, apesar do

ligeiro aumento, a média geral ainda se faz muito baixa. 

A exegese  estratificada  permite  salientar  uma  estreita  relação  entre  a  dimensão

populacional dos municípios e margem de incremento tributária. Como se pode notar, ainda

que  todas  as  faixas  populacionais  tenham  experimentado  aumento  em  seus  índices,  os

municípios dos grupos 3 e 4 apresentaram um índice de esforço tributário próprio bem mais

alto que os demais grupos.  Isso já havia sido salientado nos trabalhos de Giuberti (2005),

Menezes (2006) e Corbari (2009), que ao analisarem o grau de dependência dos municípios

brasileiros ante às transferências constitucionais, observaram uma relação negativa entre a

dependência e a população do município. Assim, constatou-se que quanto menor o município,

maior o grau de dependência das transferências constitucionais compensatórias.

Dentre os municípios analisados, apenas o município do Rio de Janeiro, em 2014,

arrecadou mais tributos do que recebeu em transferências de recursos da união e do estado,

para todo período. Em 2001, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, 47 (ou 51,08%)
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arrecadavam menos  de  10% da receita  corrente  líquida  e,  dentre  eles,  apenas  3  (3,26%)

municípios  não  pertenciam  aos  grupos  1  e  2.  Em 2014,  esse  número  diminuiu  para  45

municípios (48,91%), dentre os quais, apenas 2 municípios (2,17%) pertenciam ao grupo 3 e

nenhum ao grupo 4.

Por outro lado, dos 19 municípios que em 2000 apresentavam um IETP superior a

20%, apenas 4 municípios pertenciam aos grupos 1 e 2; já em 2014, dos 16 municípios com

arrecadação  tributária  superior  a  20%  da  Receita  Corrente  Líquida,  apenas  1  município

pertencia ao grupo 1 ou 2. 

Tal conjuntura se deve, principalmente, por duas razões: a primeira tem relação com

a estrutura do governo que concentra a arrecadação na união, mas divide os gastos entre os

entes  federativos.  A  segunda  está  ligada  à  ineficiência  da  arrecadação  municipal.  Os

municípios menores possuem menos recursos e menor aparato administrativo para estruturar

sua administração tributária, setor responsável pelo efetivo lançamento, cobrança, arrecadação

e inscrição em dívida ativa dos tributos. Assim, torna-se difícil explorar de maneira eficiente a

sua base tributária.

Ademais, a dificuldade na arrecadação tributária também está intimamente associada

a falta de base econômica em  muitos municípios. As prefeituras dos municípios de pequeno

porte convivem com pequenas populações e negócios de baixo grau de atividade econômica,

dificultando a arrecadação do Imposto Predial  e Territorial  Urbano (IPTU)  e do Imposto

sobre Serviços de qualquer Natureza (ISS), cobrado dos estabelecimento comercias, dois dos

principais tributos de competência municipal.
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Tabela  11  -  Média  e  desvio  padrão  do  Índice  de  Esforço  Tributário  Próprio  das
mesorregiões do Estado do Rio de Janeiro para os anos de 2001, 2007 e
2014

2001 2007 2014

Baixada Litorânea
13,85% 15,10% 16,11%

(07,18%) (7,35%) (5,85%)

Centro Fluminense
6,01% 9,32% 8,61%

(04,47%) (6,02%) (5,18%)

Metropolitana
19,14% 17,85% 19,77%

(11,52%) (11,51) (12,95%)

Noroeste Fluminense
4,45% 4,67% 5,92%

(2,98%) (2,41%) (3,22%)

Norte Fluminense
4,51% 7,14% 11,16%

(2,99%) (6,27%) (10,40%)

Sul Fluminense
13,51% 12,01% 11,76%

(10,08%) (5,73%) (5,48%)
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa. 
Nota: Os valores entre parênteses referem-se aos desvios-padrão.

Pelas informações contidas na Tabela 11 notou-se certa assimetria nas variações do

indicador.  Enquanto  a  maioria  das  mesorregiões  experimentaram certo  avanço  no índice,

ainda que tímido, a região sul fluminense viu sua média ser diminuída ao longo do período

analisado (variação negativa de 13,93%). A região norte fluminense, por sua vez, apresentou

um incremento interessante no indicador, vendo sua média aumentar de 4,51%, em 2000, para

11,15%, em 2014 (variação positiva de 147,28%).  

Além  disso,  visando  robustecer  o  argumento  apresentado,  foram  construídos

indicadores  per capita de arrecadação tributária para os municípios fluminenses no período

analisado, conforme exposto na Tabela 12.

Tabela  12  -  Média  da  Receita  Tributária  dos  municípios  fluminenses  em  termos
absolutos e per capita para os anos de 2000, 2007 e 2014

ANO
Média da Receita

Tributária

Média da
Receita

Tributária per
capita

Média da Receita
Corrente Líquida

(RCL)

Média da
RCL per

capita

2000 R$ 77.013.580,72 R$ 258,45 R$ 251.780.375,44 R$ 2.050,42
2007 R$ 94.361.507,17 R$ 271,72 R$ 331.525.446,36 R$ 2.743,34
2014 R$ 165.081.511,46 R$ 448,04 R$ 489.273.697,82 R$ 3.622,42

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da pesquisa.

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, verificou-se, para o ano de

2000, o quantum de R$ 258,45 para a média da receita tributária per capta, ao passo que, no
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exercício de 2007, observou-se o montante de R$ 271,22; por fim, em 2014 foi encontrado o

valor de R$ 448,04, considerado muito baixo se comparado ao montante  per capita aferido

para Receita  Corrente Líquida de R$  3.622,42 (12,37%). Logo,  tal  quadro sugere que os

municípios fluminenses encontram-se "numa camisa de força", afinal, apesar do aumento no

índice  de  arrecadação  tributária  própria,  os  municípios  fluminenses  gozam  de  baixa

autonomia  dado  que  grande  parte  de  suas  receitas  correntes  totais  são  oriundas  das

transferências federais e estaduais.

Assim, conquanto tenha ocorrido um tímido aumento na arrecadação tributária média

dos municípios,  não se pode concluir  que a  LRF tenha sido efetiva em imbuir  a  exação

tributária, elevando a parcela dos recursos próprios na formação da receita total. Contudo, fica

claro  que  a  baixa  capacidade  arrecadatória  dos  municípios  fluminenses  influencia  na

capacidade de investimentos dos municípios, atrelando sua trajetória ao comportamento da

arrecadação  de  outros  governos,  federal  e  estadual,  em  função  das  transferências

(principalmente as obrigatórias) de recursos.

6.5 Análise das despesas com investimentos como proporção à receita corrente 
líquida

O  estudo  do  Índice  Investimento/RCL  consiste  num  importante  indicador  da

atividade financeira do estado visto como garantidor do crescimento econômico e provedor de

bens para  a  sociedade em geral.  Logo,  apresentou-se na  Tabela 13,  os  resultados  médios

obtidos para os municípios fluminenses, considerando os anos de 2000, 2007 e 2014. 

Tabela 13 - Média e desvio padrão do indicador Investimento/RCL para os anos de 2000,
2007 e 2014

Ano Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Média
Desvio
Padrão

2000 16,31% 13,37% 11,85% 10,58% 13,82% 8,37%
2007 9,04% 8,94% 10,23% 10,78% 9,55% 6,06%
2014 4,95% 4,48% 5,98% 6,71% 5,33% 3,96%

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da pesquisa.

Nota:  Grupo 1  engloba  municípios  fluminenses  com população  até  20.000 habitantes;  Grupo 2 refere-se  a
municípios com população entre 20.001 a 50.000 habitantes; Grupo 3 abrange municípios com população
entre 50.001 a 200.000 habitantes; e, Grupo 4 engloba municípios com população superior a 200.000
habitantes
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Na Tabela 13 exibiu-se os valores médios do indicador para cada ano estudado e seus

respectivos desvios-padrão. Observou-se uma drástica diminuição da média em 61,40% no

período 2000-2014. Além disso, verificou-se uma diminuição expressiva no desvio padrão

para o período em referência, o que aponta uma possível convergência dos valores em torno

da média mais baixa de 2014.

As informações  extraídas  da Tabela 13 evidenciam que houve uma tendência de

redução dos gastos voltados para os investimentos públicos entre os anos 2000 e 2014. Tal

rubrica apresentou um comportamento bastante volátil, sinalizando uma tendência de ajuste

fiscal pautado na redução de investimentos públicos. 

Como se pode notar,  o ajuste  fiscal  promovido via  redução dos investimentos se

intensificou no período 2007 a 2014, justamente durante o período da crise financeira global.

Antes da crise os investimentos representavam, em média,  9,55% da RCL, passando para

5,33% da RCL em 2014.

Mas por que a retração econômica afetou sobremaneira os gastos em investimentos?

A resposta  a  essa  questão  reside  na discricionariedade dos  gastos  com investimentos.  As

despesas correntes, como as despesas com pessoal, são mais rígidas do que as despesas de

capital (dentre elas, a de investimento), não permitindo um ajuste substancial no curto prazo.

Assim, resta ao administrador público, em situações de retração econômica, subtrair recursos

dotados para esse tipo de despesa, em detrimento das demais.

Segundo Santolín  et  al  (2009),  há  uma primazia  pela  redução nas  despesas  com

investimentos por este ser um componente discricionário,  que não mantém vínculos entre

gastos e despesas, variando de acordo com as necessidades do processo orçamentário e de

ciclos políticos. A despesa com pessoal, por sua vez, é mais rígida, uma vez que a maior parte

do funcionalismo público é formada por servidores estatutários, portanto, uma variável de

difícil corte. 

Dessa maneira, pode-se inferir que a LRF aumentou a dependência dos municípios

fluminenses ante as transferências correntes. Ao determinar um teto de despesas com pessoal

acima da realidade da maioria dos municípios, a LRF levou esses a associarem diretamente o

aumento nas transferências em gastos com pessoal, além de reduzir o vínculo existente entre a

despesa de investimento e a arrecadação tributária. Como a LRF obriga o equilíbrio entre

receitas  e despesas orçamentárias,  qualquer redução das receitas por transferências  deverá

incidir sobre os gastos em investimento.
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De fato, os resultados do Índice de Investimento 2014 ratificaram esse diagnóstico. A

queda dos investimentos foi generalizada. Assim, como na média geral, em todas as faixas

populacionais  e  em  todas  as  mesorregiões  foram  observadas  diminuição  no  indicador

investimento,  revelando  a  possibilidade  de  engessamento  das  burocracias  locais  em

implementar políticas públicas nas áreas de interesse social, infraestrutura e etc. Em 2014, o

percentual  médio investido  pelas  prefeituras  fluminenses  foi  de apenas  5,33% da Receita

Corrente Líquida, bem abaixo dos 9,55% observados em 2007 e dos 13,82%, em 2000, início

da série histórica analisada. Dos 92 municípios fluminenses, mais de 80% não investiram nem

10% da RCL, e 56,52%  não investiram sequer 5% da RCL.
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CAPÍTULO 7

Conclusões

A presente  pesquisa  avaliou  a  LRF  não  apenas  como  um  marco  nas  finanças

públicas, mas como um mecanismo de controle de todo o setor público brasileiro e, de forma

mais contundente, da esfera municipal. A promulgação da LRF fez parte de um processo de

reformulação do papel do estado brasileiro na economia, deixando este de atuar como um

agente promotor  do desenvolvimento para atuar  como um garantidor  das  expectativas  do

mercado.  No  campo  teórico,  a  LRF  se  inspirou  no  receituário  novo-clássico,  mais

precisamente na teoria das expectativas racionais, para a qual os desequilíbrios nas contas

públicas  eram ocasionados pelo utilização indevida da política fiscal  visando promover  o

desenvolvimento econômico e, por isso, deveriam ser evitados a qualquer custo.

A implantação da LRF ocorreu num cenário marcado por mudanças nas relações

federativas promovidas pela Constituição de 1988, cujos reflexos foram sentidos com maior

intensidade após o Plano Real, em 1994, pois seu sucesso dependia de um maior controle da

união sobre os estados e municípios.

Neste  desiderato,  tornou-se  fundamental  a  criação  de  normas  disciplinadoras  de

finanças públicas, como é o caso da LRF. A LC 101/2000 estabeleceu uma série de regras e

princípios  que,  conjuntamente,  promoveriam  o  planejamento  das  contas  públicas,  a

transparência n o setor público e, o equilíbrio fiscal. Para atingir tal mister, estabeleceu limites

para  as  despesas  com  pessoal  e  endividamento,  determinou  a  publicação  periódica  de

relatórios, bem como delineou diretrizes para um orçamento equilibrado. 

Dessa  forma,  o  presente  trabalho  buscou  avaliar  os  impactos  da  Lei  de

Responsabilidade  Fiscal  nas  finanças  dos  municípios  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro,

evidenciando  a  postura  destes  em  relação  ao  cumprimento  das  restrições  impostas  pela

referida lei.

Os resultados obtidos indicaram que a LRF foi efetiva na promoção do equilíbrio

fiscal dos municípios fluminenses, confirmando, assim, a hipótese adotada nesta pesquisa de

que a LRF, com seus mecanismos de contingenciamento, durante o período analisado. Além

disso, a análise dos dados demonstrou que, de forma consolidada, os limites com as despesas

com pessoal e endividamento foram cumpridos pelos municípios do estado do Rio de Janeiro.
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Confirmada a hipótese levantada e alcançados os objetivos propostos no trabalho,

vale destacar que os resultados obtidos nesta pesquisa evidenciam que a maioria dos gestores

púbicos  dos  municípios  fluminenses  estão  comprometidos  com as  diretrizes  e  os  limites

estabelecidos pela LRF. Todavia, os argumentos e resultados estatísticos sinalizaram também

que os  limites  impostos  pela  LRF são necessários,  porém não suficientes  para garantir  a

existência de gastos eficientes e eficazes. A efetivação das políticas públicas só é possível

através do aumento dos investimentos nas áreas sociais e de infraestrutura, e neste caso, a

LRF não foi capaz de promovê-los.  

Logo, o conceito de responsabilidade fiscal supera a mera obtenção de resultados

fiscais equilibrados, uma vez que tal condição não garante que os recursos públicos estejam

sendo utilizados de forma eficiente. Assim, a responsabilidade social também deve ser um dos

objetivos do administrador público de forma que a obtenção de altos índices de qualidade de

vida (IDH, por exemplo) devem ser perseguidos.

Por fim, então, sugere-se como pesquisas futuras, um estudo voltado para verificar se

os limites impostos pela LRF tem alguma correlação com o desempenho dos indicadores

sociais dos municípios fluminenses. 

78



Referências Bibliográficas

AFFONSO,  R.  B.  Descentralização  e  reforma  do  Estado:  a  Federação  brasileira  na
encruzilhada. Revista Economia e Sociedade, Campinas, v. 9, n. 1, p. 127-152, 2000.

AFONSO,  J.R.,  J.C.  RAMUNDO e  E.A.  ARAÚJO.  “Breves  Notas  sobre  o  Federalismo
Fiscal no Brasil”.  BNDES, 1998. (Disponível em: http://www.bndes.gov.br. Último acesso:
janeiro de 2015) .

ALESINA, A.;  PEROTTI,  R.  Budget  deficits  and budget  institutions.  Working Paper nº
5556, 1996.

ALEXANDRE, R.  Direito tributário esquematizado - 9. ed.  rev., atual. e ampl. – Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015.

ARAGÃO, A. S. Curso de direito administrativo - 2.ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro:
Forense, 2013.

BARBOSA, F. H.  Federalismo fiscal, eficiência e equidade: uma proposta de reforma
tributária. Brasília: Fundação Getúlio Vargas, 1998. 147 p. Inclui bibliografia.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Promulgada
em 5  de  outubro  de  1988.  Contém as  emendas  constitucionais  posteriores.  Brasília,  DF:
Senado,  1988.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10/11/2014.
_______.  Congresso.  Senado.  Resolução  n°  40,  de  2001.  Disponível  em
<http://www.stn.fazenda.gov.br/legislacao/  download/contabilidade/ressf40_2001.pdf>.
Acesso em 19/11/2014.

_______.  Congresso.  Senado.  Resolução  n°  43,  de  2001.  Disponível  em:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/Lista-Publicacoes.action?id=234195>.  Acesso  em
19/11/2014.

_______.  Lei  Complementar n°  101,  de  4  de  maio  de  2001 (Lei  de  Responsabilidade
Fiscal). Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão
fiscal  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm> Acesso em: 10/11/2014.

_______. Lei n° 4.320 de 17 de março de 1964. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 de
maio, 1964.

_______. Secretaria do Tesouro Nacional.  Manual de demonstrativos fiscais: aplicado à
União e  aos  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios:  relatório  resumido da execução
orçamentária. 3.ed. – Brasília, DF: Coordenação-Geral de Contabilidade, 2010. Disponível
em:<http://www3.tesouro.gov.br/legislacao/download/contabilidade/MDF_VolumeII_3edicao
.pdf> Acesso em: 25/11/2014.

79



CARDOSO, L.G.M. Mecanismos de governança do setor público brasileiro e o seu papel
no combate à corrupção. I Concurso de Artigos Científicos da ASBAN e do FOCCO/GO,
2011.  Disponível  em:  hhtp://www.prgo.mpf.mp.br/focco-go/artigos/LUDMILLA-
GRAZIELLA-MARA-CARDOSO.pdf. Acesso em: 15 de novembro de 2014.

CARVALHO, L. P. R. A Lei de Responsabilidade Fiscal e seus instrumentos de controle
de endividamento: uma análise dos municípios brasileiros (2000-2012).  2014. 65 f., il.
Monografia  (Bacharelado  em Ciências  Econômicas)  —Universidade  de  Brasília,  Brasília,
2014.

CARVALHO, J. A. M. O federalismo fiscal brasileiro e o desvio de recursos. 2010. Tese
(Doutorado em Direito Econômico e Financeiro) - Faculdade de Direito, University of São
Paulo,  São  Paulo,  2010.  Disponível  em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2133/tde-02082011-121458/>. Acesso em: maio
de 2015.

CASTRO, E.; LUSTOZA, H. K.; GOUVÊA, M. F. Tributos em Espécie - 2ª Ed., rev. amp.
atual. Salvador: Jus Podivm, 2015. 

CAVALCANTI,  M.  N.  Fundamentos  da  lei  de  responsabilidade  fiscal,  São  Paulo:
Dialética, 2001.

CHIEZA, R. A.  O ajuste das finanças públicas municipais à Lei de Responsabilidade
Fiscal: os municípios do RS. Porto Alegre: UFRGS, 2008. Tese de Doutorado em economia,
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2008.

COSTA, J. A. A eficácia da lei de responsabilidade fiscal na gestão dos recursos públicos
municipais.  In:  IV CONGRESSO UFSC DE CONTROLADORIA E FINANÇAS, Anais...
Florianópolis: UFSC, 2011.

CORBARI, E. C. Grandes municípios brasileiros: estrutura do endividamento e impactos
da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Curitiba:  UFP,  2008.  Dissertação  de  Mestrado  em
Contabilidade, Universidade Federal do Paraná, 2008.

CRUZ, F. (Coordenação).  Lei de Responsabilidade Fiscal comentada: lei complementar
n° 101, de 4 de maio de 2000. 7. Ed. Atlas. São Paulo, 2011.

DIAS, F. O controle institucional das despesas com pessoal.  Textos para discussão n. 54.
Centro de Estudos da Consultoria legislativa do Senado Federal. Brasília, 2009.

FIORAVANTE, D. G.,  PINHEIRO, M. M. S., e VIEIRA, R. S.  Lei de responsabilidade
fiscal  e  finanças  públicas  municipais:  impactos  sobre  despesas  com  pessoal  e
endividamento. Brasília: IPEA, 2006.

GERIGK, W. O impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a gestão financeira dos
pequenos  municípios  do  Paraná  (Dissertação  de  mestrado).  Universidade  Federal  do
Paraná, Curitiba, PR, Brasil, 2008.

80



GIAMBIAGI,  F.;  RIGOLON,  F.  A Renegociação  das  Dívidas  e  o  Regime  Fiscal  dos
Estados,  in GIAMBIAGI, F.;  MOREIRA, M. (org.)  A Economia Brasileira nos Anos 90,
BNDES. 1999.

GIAMBIAGI, F.; ALÉM, A. C. D.  Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2000.

GIAMBIAGI, F.; MORA, M. Federalismo e endividamento subnacional: uma discussão sobre
a sustentabilidade da dívida estadual. Revista de Economia Política, vol. 27, n° 3 (107), pp.
472-494, julho-setembro de 2007.

GIAMBIAGI, F. et al. Economia Brasileira Contemporânea. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

GIUBERTI, A. C. Efeitos da lei de responsabilidade fiscal sobre os gastos dos municípios
brasileiros. São Paulo: USP, 2005. Dissertação de Mestrado em Economia, Universidade de
São Paulo, 2005.

HARADA, K. Direito Financeiro e Tributário. 19° ed. São Paulo: Atlas, 2010.

LEITE, C. K. S. Federalismo, processo decisório e ordenamento fiscal: a criação da lei de
responsabilidade fiscal. Brasília: IPEA, 2011. 35p. (IPEA. Texto para Discussão; 1593).

LINHARES, F.; PENNA, C.; BORGES, G. Os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal no
endividamento dos municípios do Piauí.  Revista de Administração Pública, v. 47, n. 6, p.
1359–1374, 2013.

LONDERO, D; MARCHIORI NETO, DL; VELOSO, GO. A Lei de Responsabilidade Fiscal
e seu impacto sobre a ordem fiscal dos municípios do Rio Grande do Sul. In: 3º Encontro de
Economia Gaúcha, 2006, Porto Alegre. Anais do 3º Encontro de Economia Gaúcha, 2006.

LOPREATO, F. L. C. O colapso das finanças estaduais e a crise da federação. São Paulo:
Editora da UNESP, 2002.

MATIAS, A. B.; CAMPELLO, C. A. G. B. Administração financeira municipal. São Paulo:
Atlas, 2000.

MELLO, C. A. B. Curso de Direito Administrativo. 17ª ed. São Paulo:Malheiros, 2004.

MENEZES, R. T. Impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre os Componentes de
Despesa dos Municípios  Brasileiros.  Brasília:  ESAF, 2005.  Monografia  premiada  em 1o

lugar no X Prêmio Tesouro Nacional – 2005, Lei de Responsabilidade Fiscal, Brasília, 2005.

NASCIMENTO, E. R.; DEBUS, I.  Lei  Complementar nº 101/2000: entendendo a lei de
responsabilidade fiscal. Brasília: ESAF, 2002.

NUNES, S. P. P. e NUNES, R. C., Instituições orçamentárias: uma agenda para reformas
pós Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil,  in Finanças Públicas-  V Prêmio STN de
Monografia. Brasília: Ministério da Fazenda, 2001.

OATES, W. E. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972.

81



OLIVEIRA, F.  A.  Teorias da Federação e do Federalismo Fiscal: o caso brasileiro.  Texto
para  discussão Nº  43.  Escola  de  Governo  da  Fundação  João  Pinheiro.  Belo  Horizonte,
dezembro de 2007.

OLIVEIRA, R. C. R. Administração pública, concessões e terceiro setor - 3. ed. rev., ampl.
e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015

PALUDO, A. V. Orçamento público e administração financeira e orçamentária e LRF –
4. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

PISCITELLI, T.  Direito Financeiro esquematizado - 4° ed. Rev, atual. e ampl. São Paulo:
Método, 2014.

PIRES, H. A. A.; BUGARIN, M. S. Metas de déficit: transferências intergovernamentais e o
controle do endividamento dos estados. Rev. Bras. Econ.,  Rio de Janeiro ,  v. 57, n. 4, Dec.
2003  .  Disponível  em:   <http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S003471402003000400006&lng=en&nrm=iso>.  Acesso  em  12  de
novembro 2014.

RAMOS  FILHO,  Carlos  Alberto  de  Moraes.  Curso  de  direito  financeiro.  São  Paulo:
Saraiva, 2012.

SANTOLÍN, R. REIS, J.C. JAIME JR, F.G. Lei de responsabilidade fiscal e implicações na
despesa com pessoal e de investimento nos municípios mineiros: um estudo com dados em
painel dinâmico. Est. Econ., São Paulo, 39 (4): 895-923, out-dez, 2009.

SANTOS FILHO, J. E. Lei de Responsabilidade Fiscal: efeitos e consequências sobre os
municípios alagoanos no período 2000-2010. Maceió: UFAL, 2012. Tese de Mestrado em
Economia Aplicada, Universidade Federal de Alagoas, 2012.

SILVA, A. B. A contabilidade pública e o impacto da Lei de Responsabilidade Fiscal na
Administração  Pública.  Monografia  (Graduação  em  Ciências  Contábeis).  Goiânia:
Faculdade do Araguaia, 2012.

SIQUEIRA, M.P (org.).  Reforma do Estado, responsabilidade fiscal e metas de inflação:
lições da experiência da Nova Zelândia. Brasília: IPEA, 2006.

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL.  Sítio eletrônico: www.tesouro.fazenda.gov.br.
Acesso em: 21 de março de 2015.

SODRE, A. C. A. Lei de responsabilidade fiscal: condição insuficiente para o ajuste fiscal.
RAE electron. [online]. 2002, vol.1, n.2, pp. 02-15. ISSN 1676-5648.

TAVARES, M. Política fiscal no Brasil: Fundamentos, Implementação e Consolidação de
um  Novo  Regime. 2004.  Disponível  em:
www.pralmeida.org/04AcademiaDiplomacia/MateriaisDiversos/02PolBrMartusTavares.doc.
Acesso em: 21 de nov. 2014.

82



TORRES, R.  Lo.  Curso de direito financeiro e tributário.  18° ed,  revista,  atualizada e
ampliada. Rio de Janeiro: Renovar, 2011.

TRIBUNAL  DE  CONTAS  DO  ESTADO  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Sítio  eletrônico:
www.tce.rj.gov.br. Acesso em: 21 de março de 2015.
.

83


	RESUMO
	CAPÍTULO 1
	1 Introdução
	1.1 Problema e sua importância
	1.2 Justificativa e relevância da pesquisa
	1.3 Revisão da Literatura
	1.4 Objetivos
	1.4.1 Objetivo geral
	1.4.2 Objetivos específicos

	1.5 Hipótese
	1.6 Estrutura

	CAPÍTULO 2
	2 Referencial Teórico
	2.1 Breve introdução ao federalismo
	2.2 O federalismo e a atividade financeira do estado
	2.3 O federalismo fiscal

	CAPÍTULO 3
	3 Cenário Antecedente À Lei De Responsabilidade Fiscal
	
	3.1 Descentralização Fiscal e o Cenário Anterior à Implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal
	3.1.1 O federalismo fiscal no Brasil durante o regime militar
	3.1.2 O federalismo após a promulgação da Constituição da República de 1988
	3.1.3 Cenário pós Plano Real


	CAPÍTULO 4
	4 Revisão da Literatura sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.1 Histórico, Abrangência e Objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.2 Experiências Internacionais que serviram de inspiração para a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.3 O planejamento na Lei de Responsabilidade Fiscal Brasileira
	4.4 O Tratamento da Receita Pública na Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.4.1 A previsão e arrecadação da receita
	4.4.2 A renúncia de receita

	4.5 A Regulamentação das Transferências Voluntárias na Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.6 O tratamento das Despesas Públicas na Lei de Responsabilidade Fiscal
	4.6.1 As despesas e o limite de gastos com pessoal
	4.6.2 Dívida e limite de endividamento


	CAPÍTULO 5
	5 Metodologia
	CAPÍTULO 6
	6 Resultados e discussão
	6.1 Análise do cumprimento do limite para a dívida consolidada líquida
	6.2 Análise do cumprimento do limite para gastos com pessoal
	6.3 O equilíbrio das contas públicas dos municípios fluminenses
	6.4 Análise da evolução do índice de esforço tributário próprio
	6.5 Análise das despesas com investimentos como proporção à receita corrente líquida

	CAPÍTULO 7
	Conclusões
	Referências Bibliográficas

