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Resumo 

 

O presente estudo teve dois objetivos principais. O primeiro foi investigar se as transferências 

condicionais e incondicionais afetam de forma heterogênea as despesas públicas municipais 

brasileiras, principalmente em relação à captura de recursos por governantes decorrente de uma 

ilusão fiscal e da redução do poder de barganha dos eleitores. O segundo objetivo foi averiguar se o 

aumento dos gastos municipais com pessoal, incentivado pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF), penaliza apenas os investimentos ou também restringem a possibilidade da captura de 

recursos públicos. Para cumprir os objetivos principais, foram realizadas estimações em painel 

estático (efeitos fixos e aleatórios) e dinâmicos (GMM Difference e System) com dados municipais 

de 2002 a 2019. Os resultados indicam, entre outros aspectos, que as transferências incondicionais 

levam a uma maior captura. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal continua levando a 

aumentos das despesas com pessoal com ajustes nos investimentos, mas não inibe a captura. 

 

Palavras-chave: Captura. Transferências. Lei de Responsabilidade Fiscal. Dados em Painel 

Municípios. 

 

 

Abstract 

 

The present study had two main objectives. The first was to investigate whether conditional and 

unconditional transfers affect Brazilian municipal public expenditures in a heterogeneous way, 

mainly in relation to the capture of resources by government officials resulting from a fiscal illusion 

and the reduction of the bargaining power of voters. The second objective was to investigate 

whether the increase in municipal expenditure on personnel, encouraged by the Fiscal 

Responsibility Law (LRF), only penalizes investments or also restricts the possibility of capturing 

public resources. To fulfill the main objectives, static panel (fixed and random effects) and dynamic 

(GMM Difference and System) estimations were carried out with municipal data from 2002 to 

2019. The results indicate, among other aspects, that unconditional transfers lead to greater catch. In 

addition, the Fiscal Responsibility Law continues to lead to increases in personnel expenses with 

adjustments to investments, but does not inhibit capture. 
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1. Introdução 
 

A Constituição Federal de 1988 ampliou a descentralização fiscal no Brasil por meio da 

inclusão dos municípios como entes da federação, juntamente com o Distrito Federal, estados e 

União. Além disso, os municípios, os principais beneficiados do processo, tiveram aumento do 

recebimento das transferências intergovernamentais, principalmente os menos populosos, menores 

níveis de renda e, consequentemente, menores capacidades de arrecadação tributária própria 

(GUIBERTI, 2005). Estas transferências são defendidas justamente por apresentarem um caráter 

compensatório; contudo, resultaram em efeitos adversos. Em um contexto de regras permissivas, o 

primeiro efeito foi o estímulo à criação de diversos municípios, em especial de pequenos portes, o 

que gerou uma redistribuição dos recursos tributários do país em favor de municípios com baixas 

capacidades de geração própria (GOMES, MAC DOWELL, 2000). 

O segundo efeito adverso é a ilusão fiscal. Grosso modo, quando os eleitores percebem os 

benefícios da despesa, mas não os custos; no caso de transferências, devido a parte dos gastos serem 

financiados por não residentes, ou seja, com recursos gerados em outros locais. Pelo lado das 

receitas, tal “ilusão” pode estimular um baixo esforço fiscal; já pelo lado das despesas, a captura de 

recursos públicos por governantes e burocratas, elevando os gastos “improdutivos” ao crescimento 

econômico às custas dos mais “produtivos” (BUCHANAN, 1967; WYCKOFF, 1988; STRUMPF, 

1998), existindo várias evidências para o Brasil (COSSIO, 1998; MENDES, 2005; PACHECO, 

2019; ALVES; ARAÚJO, 2021).   

Porém, existe uma lacuna na literatura empírica nacional referente a efeitos heterogêneos nas 

despesas municipais conforme o tipo de transferências: condicionais e incondicionais. O primeiro 

objetivo do presente estudo é justamente investigar essa possibilidade para o caso dos municípios 

brasileiros. Vale apontar que as transferências condicionais são aquelas vinculadas (já destinadas) a 

um fim específico. As principais transferências brasileiras desta categoria são: i) as destinadas ao 

Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, os recursos são vinculados à saúde; e ii) as vinculadas à 

educação para a composição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização da Educação (FUNDEB). Já as incondicionais são aquelas que não possuem vinculação 

de recursos a objetivo fim específico, sendo as principais: a) a cota-parte do Fundo de Participação 

Municipal (FPM) da União aos municípios; b) a cota-parte do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS); e c) os royalties do petróleo. 

A principal hipótese testada associada ao primeiro objetivo é o de que as transferências 

resultariam em ilusão fiscal (ou redução do poder de barganha do eleitor), o que estimularia a 

captura de recursos públicos por governantes, desviando gastos produtivos para improdutivos, mais 

associados à maximização do bem-estar dos políticos (STRUMPF, 1998; WYCKOFF, 1988). Uma 

hipótese aqui aventada e testada é que a captura é mais associada a transferências incondicionais, 

dado que seus destinos são mais diretamente influenciados pelos policy makers locais; porém, pode 

ser que quanto maiores as transferências condicionais, maior seja a captura de recursos 

incondicionais. Ademais, complementarmente, são testadas outras hipóteses usuais na literatura: a) 

as transferências são mais propícias à captura do que a arrecadação tributária própria; b) quanto 

mais superior for a esfera de origem das transferências, maior a captura; c) a captura é mais intensa 

em locais super financiados e d) mais pobres (INMAN; RUBINFIELD, 1996, 1997; BARDHAN; 

MOOKERJEE, 2000; REINIKKA; SVENSSON, 2004). Seguindo Mendes (1995), as proxies para 

captura são alguns tipos de despesas, em especial as legislativas, para captar a ocorrência de 

comportamento rent seeking dos governantes (CARVALHO, 2010). 

A descentralização favorável aos municípios pós-Constituição de 1988 mostrou, ao longo do 

tempo, uma incompatibilidade entre a provisão de bens e serviços públicos pelos governos 

subnacionais e a política de estabilização econômica pelo governo federal. Assim, passou-se a 

adotar com o tempo alguns instrumentos de accountability para reduzir a autonomia municipal. A já 

mencionada vinculação de recursos a gastos específicos é um exemplo, assim como regras 

fiscais/orçamentárias adotadas gradualmente até culminar na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

de 2000 (Lei Complementar nº 101). A LRF estabeleceu avanços na gestão fiscal, como maior 
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transparência, normas em períodos pré-eleitorais e limites de endividamento e despesas, em especial 

as com pessoal. O problema é que tais despesas eram inferiores ao limite na maioria dos 

municípios. Após a promulgação da Lei, muitos municípios aumentaram seus gastos com pessoal 

reduzindo investimentos (GIUBERTI, 2005; MENEZES; TONETO JÚNIOR, 2006).  

O segundo objetivo principal do presente artigo alinha-se a tal fato: averiguar se o não 

cumprimento do parâmetro da LRF para as despesas com pessoal continua tendendo a penalizar os 

investimentos, o que é ruim em termos de gastos “produtivos” que estimulam o crescimento 

econômico; ou, alternativamente, o descumprimento também reduz despesas mais sujeitas à ilusão 

fiscal e, assim, à captura de recursos públicos por governantes. Se isso for observado, as despesas 

com pessoal, talvez devido aos ganhos políticos que tal gasto pode resultar (votos e apoio, por 

exemplo), reduziriam gastos “produtivos e improdutivos”. Esta é a hipótese testada.   

Para testar as hipóteses e cumprir os objetivos, são realizadas estimações econométricas com 

dados municipais em painel (de 2002 a 2019) por métodos estáticos (efeitos fixos e aleatórios) e 

dinâmicos (GMM Difference e System) – os últimos para lidar com endogeneidade. Destaca-se, 

ainda, que são sete despesas consideradas como variáveis dependentes, sendo que quatro se 

enquadram na classificação por categorias (orçamentárias, correntes, com pessoal e investimentos) 

e três na classificação por funções (legislativas, com saúde e com educação).  

Além dessa introdução e das considerações finais, o estudo é composto por outras três seções. 

Na segunda, são feitas breves revisões das literaturas teórica, empírica e institucional. Na terceira, 

são apontados os procedimentos empíricos. Na quarta, os resultados são analisados. 

 

2. Referenciais teórico, empírico e institucional 
 

2.1 Efeitos das transferências sobre as despesas  
 

Um importante fenômeno discutido pela literatura de Finanças Públicas (ou de Economia do 

Setor Público) é o efeito flypaper. Trata-se da possibilidade de as transferências 

intergovernamentais incondicionais provocarem, nos governos subnacionais receptores, um 

aumento das despesas totais em um montante comparativamente maior ao efeito do acréscimo da 

renda local. Tal efeito expansivo sobre os gastos das transferências incondicionais tende a crescer 

com o aumento da participação das transferências intergovernamentais no orçamento municipal e, 

por sua vez, o efeito expansivo da renda se mantém relativamente estável.  

Ademais, o efeito expansivo das transferências incondicionais é mais claro nas despesas correntes 

relativamente às de capital, indicando que os governos subnacionais que recebem maiores 

transferências promovem gastos “improdutivos” (aqueles que induzem menos o crescimento 

econômico) e que podem caracterizar uma captura de recursos públicos por governantes e 

burocratas (MENDES, 2005). As transferências condicionais, dada a natureza, não gerariam 

expansão nas despesas correntes ou de capital (NASCIMENTO, 2010). 

O efeito flypaper foi averiguado inicialmente por Henderson (1968) e Gramlich (1969), que 

buscaram encontrar explicações para a correlação de fatores econômicos e demográficos com as 

finanças governamentais.  Os exercícios empíricos de Henderson (1968) foram realizados a partir 

de estimações econométricas em cross-section pelo método de Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) da demanda de um cidadão representativo, sujeita à restrição da sua renda total, com base 

em indivíduos de um país. O trabalho analisou se as transferências do cidadão representativo e se 

sua renda privada gera um choque nas despesas do governo de forma semelhante. Concluindo que 

aumentos na renda privada elevaram os gastos públicos menos que um aumento proporcional nas 

transferências intergovernamentais. 

 Gramlich e Galper (1973) explicaram que o efeito flypaper pode ocorrer por duas razões: i) A 

Ilusão Fiscal que possivelmente poderia afetar aos eleitores e levá-los a não saberem o total 

recebido por transferências intergovernamentais; ii) os eleitores saberiam desse montante recebido, 

mas não teriam poder de barganha para saberem onde essa receita de transferência seria dispendida. 

Em relação ao primeiro motivo, existiria uma assimetria de informação entre os eleitores e 

governantes, sendo assim, estes aproveitariam a ilusão fiscal daqueles para aumentarem seus gastos. 
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A “ilusão fiscal” seria oriunda do não conhecimento dos eleitores medianos das receitas de 

transferências, levando à subestimação do preço dos serviços públicos, que elevaria a demanda por 

eles. Nesse contexto, os governos subnacionais tendem a reter as transferências 

intergovernamentais, elevando as suas despesas, sendo que, por exemplo, poderiam repassar para a 

população por meio da redução de tributos (STRUMPF, 1998).  

Strumpf (1998) cria um modelo em que o governante local tira vantagem da ilusão fiscal do 

eleitor mediano, se apropriando de parte das transferências intergovernamentais. No modelo, 

existem dois bens públicos: aqueles que são úteis aos eleitores (G) e (D) aqueles que não geram 

benefícios à sociedade, mas sim para os políticos e/ou burocratas. O eleitor mediano não sabe a 

quantidade de D e tem conhecimento parcial do montante de transferências intergovernamentais 

recebido. Caso os eleitores estivessem totalmente informados, não permitiriam nenhum gasto em 

bens D. Em um contexto de completa ilusão fiscal, os eleitores não teriam conhecimento do total 

arrecadado com as receitas exógenas de transferências intergovernamentais, podendo adquirir os 

bens D. A ilusão fiscal social se originaria do mix dos bens do tipo G e D obtidos pelos políticos. A 

captura fiscal ocorre com a parte não visível das transferências intergovernamentais (MENDES, 

2005). 

Puvani (1976) estudou a capacidade de os gestores públicos manipularem o orçamento fiscal, 

de forma a explorar a miopia dos eleitores para viabilizarem suas propostas e projetos políticos em 

benefício próprio. A ideia é que o eleitor sofre uma ilusão fiscal, que o leva a crer que os impostos 

pagos são inferiores aos seus valores reais e que as externalidades positivas dos bens e serviços 

ofertados pelo governo são maiores do que eles são realmente. A sua combinação de gastos e 

tributos é construída com base em informações limitadas e/ou falsas, isto é, as escolhas fiscais dos 

eleitores são viesadas. Wagner (1976) explica que a ilusão fiscal é negativa quando os eleitores 

subdimensionam o preço dos tributos, isto é, o eleitor acredita que paga um tributo menor do que 

realmente é cobrado pelo governo. 

Oates (1972) defende que o uso de transferências intergovernamentais gera a ilusão fiscal, 

pois nas localidades beneficiadas cria-se uma expectativa de que os bens e serviços públicos 

oferecidos pelo governo local possam ser financiados por outros entes federativos, que, por sua vez, 

acabam onerando outros municípios. Nesse contexto, as transferências intergovernamentais 

transformam-se em um meio de financiamento que permite o repasse dos custos da provisão de 

bens e serviços públicos locais a os outros entes subnacionais federativos. 

Já a segunda hipótese está relacionada com o “poder de barganha” dos eleitores. Para 

Wyckoff (1998), os eleitores não sofreriam de ilusão fiscal e saberiam sobre o total de recursos 

recebidos via transferências. Eles poderiam mudar de cidade, caso as cestas de bens públicos 

ofertadas pelos governantes, não atendam às suas utilidades ou se o governante decidisse elevar os 

impostos. Isso seria ruim para o governante e para a localidade, pois ele perderia os recursos que 

seriam adquiridos com os tributos. Então, os eleitores teriam poder de barganha em relação aos 

recursos obtidos pela arrecadação tributária. Nesse sentido, os governantes teriam que considerar a 

alocação de gastos, levando em conta as preferências dos eleitores (WYCKOFF, 1998). 

Considerando o modelo de Strumf (1998), o político local pretende maximizar a captura (D). Mas, o 

eleitor poderia reagir, se mudando para outra cidade (MENDES, 2005). 

Entretanto, a mudança de localidade não alteraria o montante de transferências recebidas e os 

eleitores teriam uma redução do seu poder de barganha. Pois, como por exemplo, no caso do FPM, 

os critérios de recebimento (pré-estabelecidos por lei) são por faixa de população e renda per 

capita. A migração da população só teria efeito se alterasse a faixa populacional da cidade. Assim, 

os eleitores não optam por reduzir impostos e reduzir o ônus populacional. A maioria prefere 

expandir gastos locais, ofertando bens públicos de baixa ou pouca utilidade ou ofertar o nível 

mínimo de utilidade para que o eleitor não mude de cidade, dispendendo o restante das receitas para 

elevar seus próprios salários e de seus assessores, bens D. Então o FPM está mais sujeito a captura 

que o ICMS. 

O efeito flypaper impacta negativamente na administração pública nacional, pois: leva a um 

aumento de gastos do que o estipulado por lei; e a dependência de receitas de transferências 
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intergovernamentais, aumenta a possibilidade de menor esforço fiscal pelas localidades brasileiras e 

de recorrentes déficits públicos (LUZ, 2019). O efeito flypaper é decorrente da fixação de recursos 

oriundos de transferências intergovernamentais do tipo lumpsum, as quais financiam despesas 

públicas locais ao invés utilizá-los como forma de reduzir impostos como forma de desonerar ou 

retornar recursos para a população (INMAN, 2008).  O efeito flypaper investiga as elasticidades 

para a renda local e para as transferências intergovernamentais em relação aos gastos públicos 

locais. 

Nos municípios mais populosos, o esforço fiscal é maior para qualquer tipo de transferência e 

toda receita é positiva para o bem estar social, havendo uma maior pressão pelo aumento da 

arrecadação tributária. Isso inibe o efeito negativo das transferências sobre a arrecadação. Já os 

políticos de municípios menores tendem a ter relações mais estreitas com os eleitores e, assim, 

podem expandir os gastos do tipo overhead (gastos correntes, relacionados com despesas com 

pessoal e encargos; e de natureza indireta) com alguma finalidade partidária (OATES,1999). 

Mendes e Rocha (2003) explicam que em virtude de estes gastos overhead não atenderem os 

interesses da população local, há a caracterização de desvios de recursos.  

Freitas (2019) investiga a ocorrência do efeito flypaper e da ilusão fiscal nos municípios do 

Nordeste, entre 2007 e 2012, usando estimações com dados em painel. O resultado da elasticidade 

das transferências incondicionais indica que um aumento de 1% nas transferências incondicionais 

levam a um aumento de 0,53% nas despesas totais per capita, enquanto um aumento de 1% nas 

transferências condicionais eleva em 0,24% as despesas totais per capita. Além disso, os resultados 

corroboram a hipótese da Lei de Wagner, ou seja, de correlação positiva entre a renda per capita e 

as despesas totais, indicando que uma elevação de 1% no PIB per capita leva a um aumento de 

0,15% nas despesas totais per capita. Assim, os resultados de Freitas (2019) também corroboram a 

hipótese do efeito flypaper nos municípios do Nordeste brasileiro, pois o impacto das transferências 

incondicionais sobre as despesas totais per capita foram maiores, comparativamente, aos efeitos do 

PIB per capita.  

Na literatura internacional, Dalfberg et al. (2008) estimaram os efeitos das transferências 

intergovernamentais sobre os gastos e taxas de impostos locais para a Suécia. Os autores utilizam o 

método de dados em painel para 283 municípios suecos, entre 1998 e 2004, encontrando evidências 

de um efeito crowding-in2, dado que as transferências intergovernamentais suecas são utilizadas 

mais em gastos locais, mas não para redução de impostos municipais. Além disso, os resultados 

confirmam o efeito flypaper para a Suécia. 

Existe outro efeito que não detalharei muito em virtude de não ser o foco da pesquisa, mas é 

bom citar. Alguns trabalhos da literatura econômica de finanças públicas, como Cossío (1998); 

Mattos et al (2010); Nascimento (2010); Carnicelli (2010); Gonçalves (2014); e Pacheco (2019) 

constataram que as transferências intergovernamentais impacta de forma negativa na arrecadação 

tributária municipal, desestimulando o esforço fiscal de arrecadação nos municípios brasileiros. No 

âmbito internacional, Rajaraman e Vasishtha (2000) encontra esse efeito perverso para os 

municípios indianos; e, Bravo (2011) para as localidades chilenas.  

 

2.2 Regras Fiscais: mecanismos de controle orçamentários e a LRF 
 

Limitar o crescimento da dívida pública é uma questão política de suma importância. Nesse 

sentido, as regras fiscais são instituições destinadas a reduzir o incentivo para acumular dívidas, 

sendo adotada em diversos países as adotam para disciplinar os governos locais. Então, as regras 

fiscais combatem déficits, que costumam estarem presentes em momentos de muita competição 

política, segundo Alesina e Tabellini (1990); e fornecem a credibilidade necessária à adoção de 

políticas econômicas.  

A literatura econômica não tem um consenso sobre os benefícios do emprego de regras 

fiscais. O principal argumento teórico a favor das regras considera que o planejamento orçamentário 

                                                           
2
 O efeito crowding-in ocorre quando investimentos públicos, como os gastos com infraestrutura e capital humano, 

induzem um aumento de produtividade do capital privado (SONAGLIO; BRAGA; CAMPOS, 2010). 
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apresenta um viés advindo de problemas políticos, o qual impede o equilíbrio orçamentário – ideia 

defendida por Pires e Sathler (2018). Destaca-se que, no período pós-segunda guerra mundial foram 

defendidas por Keynes (1936), com a segregação dos orçamentos corrente e de capital, visando ao 

planejamento de investimentos públicos de longo prazo para amenizar as flutuações econômicas. 

Gobetti (2014) faz uma discussão sobre algumas possíveis mudanças das regras fiscais 

brasileiras tendo em vista as experiências recentes da União Europeia (UE) e do Reino Unido, as 

quais indicam que as regras fiscais podem variar ao longo do ciclo econômico, desde que, no médio 

prazo, estejam equilibrados o balanço e a dívida total. Nessas experiências os déficits nominais e o 

endividamento devem se restringir a financiar investimentos, de forma que o orçamento corrente ou 

a poupança pública estejam equilibrados. Além disso, deve ser instaurados mecanismos de: metas; 

correção de erros de planejamento; e situações de crises macroeconômicas. O governo ainda deve 

estar alinhado e empenhado ao cumprimento dessas metas fiscais e na transparência na projeção e 

na apuração dos resultados fiscais. 

Vale apontar que o princípio do “orçamento equilibrado” foi criado pela União Europeia (UE) 

em 1997, por meio do Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC ou Stability and Growth Pact), 

que suplementou o Tratado de Maastricht, de 1992, o qual criou a Comunidade Europeia (CE). A 

principal meta desse tratado é evitar o endividamento excessivo, limitando: o déficit nominal a 3% 

do PIB; e a dívida pública bruta a 60% do PIB. Caso esses limites fossem desrespeitados, entraria 

em vigor um plano de ajuste que duraria dez meses, se ainda o plano de ajuste fracassasse, algumas 

imposições seriam estipuladas.  

No contexto brasileiro, as regras fiscais começaram a ser debatidas no final da década de 

1990, chegando à aprovação da LRF (MENEZES; TONETO JÚNIOR, 2009). Isso foi com o intuito 

de aumentar a governabilidade e a “saúde” das finanças públicas no longo prazo, gerando o 

crescimento econômico e evitando encargos excessivos para as gerações futuras. Apesar das 

medidas tomadas a dívida pública dos países da UE cresceu ao longo dos anos (GOBETTI, 2014). 

Ademais, no Reino Unido, criou-se a “regra de ouro” em 1997, a qual determinou que, ao 

decorrer do ciclo econômico, o governo só se endividará para investir e, jamais, para financiar seis 

gastos correntes. O objetivo era manter a dívida líquida do setor público (DLSP) em um nível 

estável e seguro, em longo prazo. Essa medida foi feita para remediar os excessivos gastos correntes 

das duas décadas anteriores. A “regra de ouro” foi baseada em modelos keynesianos (crescimento 

endógeno) e tem como pressuposto que investimentos públicos desencadeiam a acumulação de 

ativos, que serão desfrutados pelas gerações futuras, então seu financiamento deve ser distribuído 

ao longo do tempo. Porém, tendo em vista que o investimento estimula o crescimento futuro, as 

dívidas relacionadas com seu financiamento seriam quitadas por meio do aumento da arrecadação 

tributária. Portanto, de fato a “regra de ouro” não estabelecia limites ao déficit público, mas 

funciona como um norte da política fiscal. Mas as regras que emergiram a partir dos anos de 1990 

definiram limites quantitativos ao déficit nominal e ao endividamento público. O mais comum são 

regras que limitam tanto o resultado fiscal, quanto a dívida pública. Isso ocorre no “orçamento 

equilibrado” da UE e na “regra de ouro” do Reino Unido (GOBETTI, 2014). 

Além disso, os investimentos públicos haviam caído para níveis, tanto em relação à média 

histórica, quanto comparativamente a outros países. Ademais, em 2010 cria-se uma LRF, em que 

estabeleceram algumas metas operacionais, como a redução de grande parte do déficit público até 

2014 e a queda da dívida líquida de 2015 em diante. 

Muitos autores de finanças públicas têm estudado sobre mecanismos de contenção de déficits. 

Barro (1979), por exemplo, é um dos muitos críticos da lei do orçamento equilibrado, ou seja, o 

equilíbrio orçamentário entre receitas e despesas. O autor elaborou a chamada “Teoria Tax 

Smothing”, a qual considera que as leis orçamentárias distorcem os custos do setor privado devido 

às imperfeições na alocação da receita pública e aos custos do processo de arrecadação (“peso 

morto”). Então, uma lei orçamentária pode motivar mudanças nas alíquotas dos impostos, visando 

alcançar o equilíbrio fiscal entre receitas e despesas. Assim, para o autor, o melhor seria que não 

existissem leis de equilíbrio orçamentário, de modo que as alíquotas tributárias fossem constantes. 
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Nesse contexto, os déficits e superávits serviriam para reduzir os custos distorcivos da tributação, os 

quais tendem a serem maiores quando se expandem os impostos para financiar maiores gastos. 

Bayomi e Eichengreen (1995) estimaram a sensibilidade entre produto e superávit fiscal para 

cada estado norte-americano, com dados de séries temporais de 1970 a 1989. Os autores obtiveram 

indícios da redução da capacidade de uso de déficits como um recurso anticíclico quanto maior a 

imposição de regras. Assim, eles concluíram que, em períodos de crise, as leis de equilíbrio 

orçamentário mitigam o poder de estabilização da política fiscal e aumentam a variância do 

produto.  

Inman (1996) diferenciou as leis orçamentárias como fortes (mais eficazes na disciplina 

fiscal) e fracas (menos eficazes). Para o autor, as leis fortes têm as seguintes características: i) 

aplicação ex-post, isto é, exige o equilíbrio fiscal ao final do período; por outro lado, um equilíbrio 

orçamentário ex-ante propicia a antevisão de receitas e despesas; e ii) a existência de um órgão 

independente, como por exemplo, o Tribunal de Contas, o qual seja encarregado pelo enforcement 

da lei – as penalidades aplicadas por esse órgão devem ser rígidas em caso de descumprimento das 

regras e o acesso a ele deve ser livre, podendo qualquer cidadão cobrar o cumprimento da lei –; iii) 

a criação de emendas deve ser penosa; e iv) não deve ser invalidada por maioria simples no 

Congresso, ou seja, deve ter caráter constitucional, podendo ser modificada somente por uma 

maioria qualificada (dois terços ou três quintos). 

De acordo com Dur, Peletier e Swank (1997), no caso de déficits politicamente ocasionados, 

regras de restrição orçamentária podem acarretar redução do investimento. Para os autores, quando 

não há restrições ao endividamento, o partido no poder cometerá déficits contínuos para financiar 

gastos com bens públicos favoritos, o que aumenta a dívida. Para os políticos, o investimento é uma 

despesa menos preferida, pois reduz a renda disponível do governo para o consumo daqueles bens 

no presente e eleva a renda no futuro, quando não se tem certeza se o partido estará no poder. 

Portanto, uma lei de restrição orçamentária faz com que o partido governante reduza o investimento 

(gasto mais flexível) para mitigar a restrição, e assim, possibilitar maiores gastos com bens públicos 

favoritos. 

Alesina et al (1999) destaca que a literatura teórica sobre instituições orçamentárias considera 

a existência de três formas de se atingir o equilíbrio fiscal: a) o estabelecimento de regras ex-ante, 

como restrições relativas ao endividamento e à despesa com pessoal, compatíveis com a realidade 

fiscal e econômica do país, e o cálculo contábil ex-post, de forma em que seja respeitado o 

equilíbrio orçamentário no final do exercício fiscal; b) regras de procedimento hierárquicas, isto é, 

maior poder para o governo sobre o poder legislativo na fase de outorga do orçamento; e c) 

transparência nos procedimentos orçamentários, relatórios, de fácil acesso ao público e que não 

permita a existência “manobras” contábeis. 

Os países que adotam o federalismo fiscal com governos subnacionais dependentes de 

receitas de transferências intergovenamentais, como no Brasil, têm uma tendência a obterem 

déficits, ou seja, gastar mais do que se arrecada. Essas transferências intergovernamentais têm 

objetivo de aumentar a equalização fiscal entre os entes governamentais. Os municípios brasileiros 

têm uma pré-disposição a obterem déficits fiscais, pois: são dependentes das transferências 

intergovernamentais, em média 55% da receita corrente dos municípios equivalem a esses repasses; 

e, o número de habitantes é correlacionado positivamente com a quantidade de serviços públicos 

prestados (GUILBERTI, 2005). 

 

2.3 Evidências de efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)  

 

A LRF acabou, afetando a composição dos gastos de grande parcela dos municípios 

brasileiros ao definir limites para a despesa com pessoal, para a União de 50% da RCL, para estados 

e municípios de 60% da RCL (54% no executivo e 6% no legislativo). Como já apontado, tais 

limites foram definidos devido a esse tipo de gasto ser o principal componente das despesas 

correntes e apresentar um patamar elevado por longo período, principalmente no caso dos estados 

brasileiros, isso foi retratado em alguns trabalhos de finanças públicas como “erro de calibragem”, 

como: Guilberti (2005); Menezes (2005); e; Santolin, Jaime Jr e Reis (2009). Porém, com base nos 
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dados do Tesouro Nacional, entre 1996 e 2000, as despesas com pessoal dos estados foram em 

média 67% de suas RCL. A realidade municipal, no geral, era diferente, com gastos com pessoal 

inferiores ao teto estabelecido. Assim, muitos autores observaram que a LRF induziu grande parte 

dos municípios brasileiros a expandir suas despesas com pessoal. 

Guilberti (2005) estudou os efeitos da LRF nas finanças brasileiras entre 1997 e 2003. A 

autora obteve a evidência de que a LRF é eficiente para controlar os gastos com pessoal de todos os 

Estados brasileiros e, também, para os municípios que ultrapassavam esse limite de despesas com 

pessoal. Ademais, o número de municípios com déficit corrente (gastos com pessoal/RCL) reduziu. 

Menezes (2005) investiga os efeitos da LRF sobre as despesas por funções (social, 

infraestrutura e overhead) e por categorias (orçamentária, corrente, pessoal, outras despesas 

correntes e investimento) dos municípios brasileiros entre 1998 e 2004, utilizando dados em painel 

com efeito fixo, com as variáveis dependentes sendo as despesas por função e categoria e como 

variáveis explicativas a receita municipal como variável de controle, uma dummy para a LRF e 

algumas variáveis políticas – por exemplo: a fragmentação partidária; o índice de participação do 

eleitorado; a competição por vagas no Legislativo. O autor concluiu que os ajustes fiscais feitos pela 

LRF ocorreram nos elementos menos rígidos da despesa, isto é, nas despesas por funções, 

infraestrutura e overhead, nas despesas por categorias, investimento e outras despesas correntes. 

Nota-se que a despesa com pessoal se apresentou bastante rígida, o que dificultou cortes nessa 

despesa. Sendo assim, o autor concluí que gastos com receitas vinculadas são mais difíceis de serem 

reduzidos, o que reflete a facilidade de cortes de gastos essenciais e produtivos, como o 

investimento e isso leva a uma piora da eficiência e qualidade do gasto público. 

Arruda e Bonacim (2012) analisam a evolução dos gastos públicos de 4.431 localidades entre 

1998 e 2010. Os atores identificam a década de 1970 com a origem do endividamento dos Estados e 

municípios, pois a administração no governo militar exercia uma política fiscal centralizadora, ou 

seja, os Estados e municípios eram dependentes da União para obterem recursos. Na década de 

1980 ocorrem: a crise da moratória mexicana (1982); o descontrole do déficit dos Estados Unidos, o 

que aumentou as taxas de juros reais no mundo; no Brasil, houve uma interrupção dos fluxos 

externos, redução de transferências intergovernamentais para Estados e municípios e um pagamento 

da dívida via superávit do balanço de pagamentos. Já na década de 1990, acontece uma crise fiscal, 

com crescimento do endividamento e do déficit público, o que fez com que a União fosse obrigada a 

socorrer e refinanciar dívidas de estados.  

Na década de 2000, com a LRF, uma forma de accontability, que busca a melhoria da 

transparência das prestações de contas e que permite a melhoria da estrutura fiscal dos entes. Então, 

a LRF resulta em: uma redução do descontrole fiscal; obtenções de superávits ficam; aumento da 

capacidade de geração de caixa; expansão da arrecadação; redução do endividamento; erro de 

calibragem, pois houve o crescimento dos gastos com pessoal de municípios que se encontravam 

longe do limite de 60% de despesas com pessoal em relação à RCL; e, surgimento do “efeito 

convergência”, o qual eleva a rigidez de gastos e a tendência de aumento das despesas com pessoal 

próximo ao limite (ARRUDA; BONACIM, 2012). 

Nesse contexto, a LRF (Lei Complementar nº 101) entrou em vigor no Brasil em maio de 

2000, sendo promulgada objetivando o controle de gastos da União, estados, Distrito Federal e 

municípios e visando ao equilíbrio orçamentário, à gestão eficiente das receitas e à maior 

transparência dos gastos públicos, dado o contexto então vigente de 25 dos 27 estados brasileiros 

com grandes endividamentos em 1997. Nesse cenário, o governo federal elaborou o “Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal”, pelo qual mitigou o saldo devedor dos estados e municípios via 

subsídios e redução dos encargos financeiros. Esse auxílio a governos subnacionais sinalizou que o 

endividamento desordenado não é arcado totalmente pelo ente federativo, mas sim dividido entre 

todos, o que incentivou a elevação dos gastos e da dívida dos estados e municípios brasileiros 

(SANTOLIN; JAYME JÚNIOR; REIS, 2009). 

O principal intuito da LRF foi atuar na disciplina fiscal do Governo Federal, estados e 

municípios. Além dos limites orçamentários, a LRF utilizou instrumentos importantes, como: o 

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual 
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(LOA). A LDO conta com um anexo de riscos fiscais e outro com os objetivos macroeconômicos. 

Na LDO, há o livro de metas fiscais (resultados primário e nominal, dívida pública, receitas e 

despesas). A LOA determina as receitas e despesas, devendo seguir as metas e regras fiscais do 

PPA e da LDO (MENEZES; TONETO JÚNIOR, 2009). 

Portanto, a LRF é um exemplo de regra fiscal que buscou limitar os gastos dos entes 

subnacionais, isto é, aumento o controle da política fiscal. Ademais, visando aumentar a 

transparência, estabeleceu a exigência de relatórios de execução e gestão final para todos os poderes 

ao final de cada quadrimestre. A “regra de ouro” da LRF é que os entes ficam proibidos de realizar 

empréstimos para financiar gastos correntes; ou seja, o montante de operações de crédito de cada 

exercício é limitado ao total de despesas com capital. Além disso, a LRF impôs que novas despesas 

de caráter permanente só podem ser criadas com uma contrapartida em forma de receita ou redução 

de despesa (GUILBERTI, 2005). 

A LRF proibiu o socorro entre União e governo subnacionais e estipulou punições aos entes 

que não cumprem regras. Ademais, estes não podem atrasar pagamentos a fornecedores e 

prestadores de serviço fornecendo-lhes títulos públicos. As operações de crédito, como o 

adiantamento de receita orçamentária, são proibidas e o financiamento de despesas de capital deve 

ser feito apenas com receitas correntes (SANTOLINI; JAYME JÚNIOR; REIS, 2009). 

Alguns estudos, como, Menezes (2005), Giuberti (2005), Santolin, Jayme Júnior e Reis 

(2009), Menezes e Toneto Júnior (2009), apontam que a determinação da LRF do teto de 60% da 

RCL com despesa com pessoal estimulou muitos municípios brasileiros a elevarem esse tipo de 

gasto, pois poucos ultrapassavam esse teto antes da LRF. A maior parte dos trabalhos aponta o 

comportamento oportunista do político como motivo para tal aumento. 

Santolin, Jayme Júnior e Reis (2009) estudam os impactos da LRF nas despesas dos 

municípios de Minas Gerais, entre 1995 e 2005, usando o método de regressão com dados em 

painel dinâmico (GMM). Nota-se que após a LRF, as despesas com pessoal aumentaram 

principalmente nos municípios que apresentavam gastos muito inferiores ao teto estipulado pela 

Lei. Além disso, a participação das transferências intergovernamentais na receita das localidades 

cresceu e as despesas com investimentos (por categoria) reduziram-se. Outra percepção do trabalho 

foi de que as despesas com pessoal possuem uma forte interdependência entre as transferências 

intergovernamentais. Portanto, após a LRF, ocorrem três processos: maior dependência de 

transferências correntes; restrição às operações de crédito e um equilíbrio dos gastos com pessoal, 

de modo geral, após a LRF. Constatou-se que a LRF reduziu a elasticidade das despesas 

orçamentárias em relação às receitas tributárias e de transferências. Antes da LRF um acréscimo de 

10% nestas receitas elevava as despesas totais em 2% e 7%, respectivamente; após a promulgação 

da LRF, as magnitudes caíram para 1,4% e 3,4%, respectivamente. Os autores identificam, ainda, a 

existência de uma correlação positiva entre gastos com pessoal e despesas por transferências, um 

aumento de 10% desta leva a um acréscimo de 9% daqueles. 

Ademais, os autores observaram que as receitas de transferências aumentam mais as despesas 

com pessoal do que as receitas tributárias. Após a LRF, um crescimento de 10% nas transferências e 

nas receitas tributárias levou a um acréscimo de 3% e de 2,3%, respectivamente, nas despesas de 

pessoal. Outro fato importante é que a LRF desestimulou os gastos com investimento; antes da sua 

vigência, um acréscimo de 10% na receita tributária elevava as despesas de investimento em 6,7%, 

já após a LRF, esse acréscimo foi mitigado, passando para 5%. Assim, os autores concluem que a 

LRF: i) aumentou a dependência das receitas de transferências correntes; ii) reduziu o vínculo entre 

despesas de investimento e receita tributária; e iii) limitou os gastos com investimento público. 

 

3. Metodologia e dados 
  

As estimações são aqui feitas por métodos de painel estático (efeitos fixos e aleatórios) e de 

painel dinâmico (GMM). Os métodos de estimação com dados em painel têm a característica de 

considerar observações em duas dimensões: tempo e espaço; isto é, a mesma unidade em corte 

transversal é avaliada ao longo do tempo. Assim, proporcionam informações da dinâmica do 
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comportamento e permitem avaliar modelos mais complexos de maior variabilidade e menor 

colinearidade. Os modelos aqui estimados por painel estático são baseados na equação (1). 
 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽1𝑋1𝑖𝑡+𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡+ 𝛽4𝑋4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑖𝑡+𝛽6𝑋6𝑖𝑡+𝛽7𝑋7𝑖𝑡 + 𝛽8𝑋8𝑖𝑡 + 𝛽9𝑋9𝑖𝑡 + 𝛽10𝑊𝑖𝑡 +
𝛽11𝑇𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡                                                                                                       `                        (1)                                                                                            
 

sendo: 𝑖 a unidade cross-section (município); 𝑡 o tempo (ano); 𝑌𝑖𝑡 a variável dependente do 

município 𝑖 no ano 𝑡; 𝛽1, … , 𝛽9 os coeficientes (estimados) associados às variáveis explicativas de 

interesse 𝑋1𝑖𝑡, … , 𝑋9𝑖𝑡 – identificadas no Quadro 1 pelo correspondente número subscrito –; 𝑊𝑖𝑡 o 

vetor de covariadas de controle (Quadro 2) e 𝛽10 o respectivo vetor de coeficientes (estimados); 𝑇𝑡 

o vetor de dummies anuais (2002 como default) e 𝛽11 o respectivo vetor de coeficientes 

(estimados); 𝑎𝑖 a constante variante entre os municípios – interceptos individuais que captam a 

heterogeneidade não observada do modelo –; e “𝑢𝑖𝑡” o erro estocástico. 
 

No método de efeitos fixos, os modelos são estimados controlando impactos de variáveis 

omitidas que variam entre os municípios, mas que são invariantes no tempo. Ou seja, assume-se que 

há heterogeneidade entre os municípios, a qual é captada pela constante que varia de município para 

município. Assim, pressupõe-se que a constante (𝑎𝑖) varia entre cada município, mas é fixa no 

tempo. As estimações são feitas por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), sendo pressuposto que 

os erros não são correlacionados, possuem distribuição normal e são homocedásticos, gerando 

estimativas consistentes e não tendenciosas (WOOLDRIDGE, 2002).  

O método de efeitos aleatórios também considera que o intercepto varia de um município para 

o outro, mas não no tempo. A distinção está no tratamento do intercepto, considerado como uma 

variável aleatória. Ou seja, enquanto o método de efeitos fixos trata os interceptos como fixos, o de 

efeito aleatório considera os interceptos como aleatórios. A heterogeneidade dos municípios é parte 

integrante do erro (𝑣𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡). Ressalta-se, ainda, que as estimações de painéis com efeitos 

aleatórios são feitas por Mínimos Quadrados Generalizados (MQG).  

A escolha entre os dois é feita pelo teste de Hausmann, o qual tem como hipótese nula o uso 

do efeito aleatório. Para valores abaixo de 0,05, rejeita-se a hipótese nula, sendo os efeitos fixos 

mais adequados. Já se os valores forem maiores que 0,05, não é rejeitada a hipótese nula e, neste 

caso, o efeito aleatório é o mais adequado para a estimação (WOOLDRIDGE, 2002). 

Quanto ao painel dinâmico, os dois métodos utilizados são: i) GMM Difference, inspirado em 

Arellano e Bond (1991); e ii) GMM System, baseado em Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond 

(1998). Estes estimadores são ideais para: i) amostras com períodos curtos e muitas unidades de 

análise; ii) casos em que as variáveis independentes não são estritamente exógenas, podendo estar 

correlacionadas tanto com o erro passado quanto com o erro presente; e iii) casos em que as 

variáveis explicativas do modelo apresentam heterocedasticidade e autocorrelação.  

Para justificar tais opções, vale apontar que em séries temporais, muitas vezes os dados se 

relacionam com seus valores do passado. Assim, é importante aplicar os modelos de painel 

dinâmico para obtenção de estimadores não viesados. Para isso, é inserida na estimação a variável 

dependente defasada como elemento explicativo do modelo, conforme a equação (2). 
 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽11𝑌𝑖𝑡−1+ 𝛽1𝑋1𝑖𝑡+𝛽2𝑋2𝑖𝑡 + 𝛽3𝑋3𝑖𝑡+ 𝛽4𝑋4𝑖𝑡 + 𝛽5𝑋5𝑖𝑡+𝛽6𝑋6𝑖𝑡+𝛽7𝑋7𝑖𝑡 + 𝛽8𝑋8𝑖𝑡 +
𝛽9𝑋9𝑖𝑡 + 𝛽10𝑊𝑖𝑡 + 𝛽11𝑇𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝜂𝑖 + 𝜀𝑖𝑡                                                                                          (2) 
 

sendo: 𝑌𝑖𝑡−1 a variável dependente defasada e 𝛽11 o coeficiente (estimado) associado a ela; 𝜂𝑖 os 

efeitos fixos não observáveis dos municípios; e 𝜀𝑖𝑡 os distúrbios aleatórios. Os demais termos já 

foram descritos ao apresentar a equação (1). 
  

Arellano e Bond (1991) identificam dois problemas na aplicação de métodos tradicionais à 

estimação de modelos baseados na equação (2). O primeiro problema refere-se aos efeitos não 

observados das unidades de análise (𝜂𝑖) junto com a variável dependente defasada 𝑌𝑖𝑡−1.  Nesse 

caso, omitir os efeitos fixos individuais no modelo dinâmico torna os estimadores de MQO viesados 

e inconsistentes. Contudo, o estimador Within, que controla os efeitos fixos (desvios da média), gera 

uma estimativa de 𝛽11 viesada para baixo em painéis com dimensão temporal pequena. O segundo 

problema é a provável endogeneidade das variáveis explicativas. 
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Com o intuito de lidar com esses problemas, Arellano e Bond (1991) propõem a utilização do 

GMM Difference, que consiste na eliminação dos efeitos fixos via primeira diferença (△) da 

equação (2), conforme a equação (3). Entretanto, tal estratégia gera uma correlação entre △ 𝑦𝑖𝑡−1 e 

𝜀𝑖𝑡, que, por vez, gera estimadores de MQO de coeficientes viesados e inconsistentes.  
 

△ 𝑌𝑖𝑡 =  𝛽11 △ 𝑌𝑖𝑡−1+𝛽1 △ 𝑋1𝑖𝑡+𝛽2 △ 𝑋2𝑖𝑡+𝛽3 △ 𝑋3𝑖𝑡+𝛽4 △ 𝑋4𝑖𝑡+𝛽5 △ 𝑋5𝑖𝑡+𝛽6 △ 𝑋6𝑖𝑡+𝛽7 △
𝑋7𝑖𝑡+𝛽8 △ 𝑋8𝑖𝑡+𝛽9 △ 𝑋9𝑖𝑡 + 𝛽10𝑊𝑖𝑡 +△ 𝜀𝑖𝑡                                                                                   (3) 
 

Assim, é preciso utilizar variáveis instrumentais para △ 𝑦𝑖𝑡−1. Para isso, Arellano e Bover 

(1995) e Blundell e Bond (1998) recomendam um sistema que combine o conjunto de equações em 

diferença – equação (3) – com o conjunto de equações em nível – equação (2) – para redução desse 

problema de viés. Trata-se do estimador de GMM System, para o qual a consistência é condicionada 

à ausência de correlação serial no termo de erro e à validade dos instrumentos adicionais. Ademais, 

para que os estimadores dos parâmetros sejam consistentes, deve rejeitar a hipótese nula de 

ausência de autocorrelação de primeira ordem, mas não a autocorrelação de segunda ordem. Para 

verificar os instrumentos adicionais, devem ser realizados os testes de Hansen e de Sargan. No 

entanto, os testes de Hansen e de Difference-in-Hansen tendem a ser fracos. Para solucionar este 

problema, existe a possibilidade de combinação de instrumentos, acrescentando conjuntos menores 

e/ou utilizando poucos lags (ROODMAN, 2009)3. 

Quadro 1 – Variáveis dependentes e independentes de interesse utilizadas nas estimações econométricas 

Nome Tipo Explicação Fonte 

Despesas municipais por 

categorias, funções e totais (Y1) 
Dependente 

Desespesa Orçamentária (DO); Correntes (DC); 

de Capital; de Pessoal (PES); de investimentos 

(INV); legislativas(LEG); de saúde (SAUDE) e 

de educação (EDUC). 

Tesouro 

Nacional 

Transferências FPM (X1) Independente 
Cota-parte FPM recebida pelo município 

anualmente. 

Tesouro 

Nacional 

Transferências ICMS (X2) Independente 
Cota- parte ICMS recebida pelo município 

anualmente. 

Tesouro 

Nacional 

Transferências RY (X3) Independente 
Cota-parte royalties recebida pelo município 

anualmente 

Tesouro 

Nacional 

Transferências FUNDEB (X4) Independente 
Transferências do FUNDEB recebidas pelo 

município anualmente. 
------ 

Transferências SUS (X5) Independente 
Transferências do SUS recebidas pelo município 

anualmente. 

Tesouro 

Nacional 

Receita Tributária (RT) (X6) Independente Receita tributária municipal 
Tesouro 

Nacional 

dLRF (X7) Independente 

Analisa se os municípios estão respeitando o 

limite de gastos com pessoal de no máximo 60% 

da RCL, com valor igual a 1 para municípios e 

ultrapassam o limite e 0 que não ultrapassam. 

Tesouro 

Nacional 

d_RY (X8) Independente 

Valor 1 para municípios com valor da razão entre 

receita tributária e transferências de royalties 

maior ou igual a 0,4. 

Tesouro 

Nacional 

PIB per capita (X09) Independente PIB per capita municipal. IBGE  

Realizados tais apontamentos iniciais sobre os métodos, o Quadro 1 e o Quadro 2 sintetizam 

as variáveis utilizadas e a Tabela 1 mostra estatísticas descritivas. Vale reforçar que é utilizado um 

painel de municípios brasileiros com informações do período de 2002 a 2019. Este período é 

definido em função da disponibilidade das informações necessárias4. Para as estimações em GMM, 

são consideradas médias de dois em dois anos, uma vez que os métodos são mais consistentes para 

períodos menores. Os dados de despesas e receitas são da Secretaria Tesouro Nacional (STN) e os 

demais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Relação Anual de Informações 

                                                           
3
 O número de instrumentos deve ser menor do que o número de unidades de análise. Conferir: Roodman (2009). 

4
 O PIB está disponível até 2018. Assim, para cada município, é estimada a taxa de variação anual (equivalente) nos 

últimos 5 intervalos anuais (2013 a 2018); tal taxa é aplicada ao PIB de 2018 para estimar o de 2019. Ademais, a proxy 

de urbanização de 2018 é replicada em 2019, também em decorrência da não disponibilidade de dados. 
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Sociais (RAIS). Todas as variáveis são empregadas em logaritmos (normais) para os coeficientes 

estimados expressarem elasticidades e as variáveis em valores monetários são corrigidas pela 

inflação (IPCA) para Reais de 2019 – e são consideradas em termos per capita. 

Quadro 2 – Descrição das Variáveis de Controle 

Nome Tipo Explicação 

População (X10) Controle População municipal. 

População² (X11) Controle População municipal ao quadrado. 

Taxa de Urbanização (X12) Controle 
Proxy,soma do VA da indústria e dos serviços no PIB 

municipal. 

Proporção de Jovens 

(young) (X13) 
Controle Percentual de jovens até 14 anos 

Proporção de Idosos (old) 

(X14) 
Controle Percentual de pessoas com 60 anos ou mais. 

Dummies Anuais (X15-

X33) 
Controle Dummies de valor 1 para o ano de referência. 

Dummy S (X34) Controle Dummy de valor 1 para municípios da região Sudeste. 

Dummy CO (X35) Controle Dummy de valor 1 para municípios da região Sudeste. 

Dummy N (X36) Controle Dummy de valor 1 para municípios da região Sudeste. 

Dummy NE (X37) Controle Dummy de valor 1 para municípios da região Sudeste. 

No caso das variáveis dependentes despesas orçamentárias, correntes e, principalmente, 

legislativas, os coeficientes estimados devem seguir o padrão apontado por Mendes (2005) para 

sinalizarem a captura de recursos públicos pelos políticos: i) o coeficiente 𝛽1 deve sinalizar maior 

influência das transferências do FPM do que as transferências do ICMS, refletida no coeficiente 𝛽2; 

que, por sua vez, ii) deve sugerir maior influência que a arrecadação própria por meio do coeficiente 

𝛽6. Em outras palavras, se significativos e 𝛽1 > 𝛽2 > 𝛽6, a hipótese da captura é corroborada, 

podendo-se sugerir que é correlacionada à ilusão fiscal – e ao poder de barganha do eleitor (controle 

social) quanto a cada tipo de receita (própria ou transferências).  

Ademais, existindo a captura, também é esperado que as influências das transferências 

incondicionais do FPM e do ICMS, assim como dos royalties do petróleo – coeficiente 𝛽3 –, sejam 

superiores aos impactos das transferências condicionais do FUNDEB e SUS – 𝛽4 e 𝛽5, 

respectivamente. Ou seja, assume-se, a priori, a hipótese de que os repasses condicionais sejam 

menos sujeitos à ilusão fiscal, pois são recursos para gastos específicos. Porém, pode-se aventar 

que, quanto maiores esses recursos, mais aqueles de outras fontes podem ser sujeitas à captura. 

As outras despesas por funções consideradas (saúde e educação) são empregadas como 

variáveis dependentes com o intuito de seus resultados serem confrontados aos obtidos para as 

despesas legislativas, garantindo evidências mais robustas de que os possíveis padrões obtidos 

decorrem do fenômeno da captura ou se são observados para quaisquer tipos de gastos públicos. Já 

as despesas por pessoal e os investimentos estão mais relacionadas ao objetivo de averiguar efeitos 

da LRF – embora tais efeitos também sejam interessantes para todas as demais despesas. A escolha 

dessas despesas para relacionar à LRF decorre dos impactos da Lei nesse sentido já sinalizados em 

outros trabalhos (GIUBERTI, 2005; MENEZES; TONETO JÚNIOR, 2009). 

 Além disso, ressalta-se que, em acordo com Mendes (2005), somente para as despesas 

legislativas como variável dependente, é feita uma estimação adicional com a despesa corrente 

como variável explicativa. Isto porque a receita tributária própria pode ser endógena, uma vez que 

as decisões do montante capturado e do quanto tributar se dão no mesmo ambiente político.  

Seguindo Mendes (1995), a dummy royalties assume o valor um nos municípios em que os 

royalties do petróleo correspondem a 40% ou mais da receita tributária própria. O objetivo dessa 

dummy é testar a hipótese de que o super financiamento estimularia a captura fiscal, o que será 

sinalizado se o coeficiente associado à variável for significativo e positivo (𝛽8 > 0). 

Fundamentando-se em Guilbert (2005), Menezes e Toneto Júnior (2006) e Alves e Araújo (2021), a 

dummy LRF (igual a 1 se o município descumpre a lei) é interessante para avaliar diferenças médias 

nas despesas entre municípios que cumprem ou não o limite de 60% de gastos com pessoal e 

encargos sociais, destacando possíveis distinções entre os gastos “improdutivos” (correntes e 
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legislativos) e os “produtivos” (investimentos, saúde e educação) para a indução ao crescimento 

econômico. Já o PIB per capita é a proxy para investigar a hipótese de que a captura ocorre é maior 

em locais mais pobres (MENDES, 1995) – para isso, espera-se 𝛽9 < 0. 

Ademais, o PIB per capita pode captar, ainda, a “Lei de Wagner”. Ou seja, o aumento da 

renda per capita (ou desenvolvimento econômico) demanda provisão pública de bens e serviços 

cada vez maior, devido: i) à maioria deles ser superior; ii) a transições demográficas – aumento da 

quantidade de jovens, elevando a necessidade de gastos com educação, e de idosos, exigindo a 

expansão de despesas com previdência e saúde –; e iii) à demanda crescente por políticas 

redistributivas e relativas à seguridade social (WAGNER, 1890; CÂNDIDO JÚNIOR, 2001). 

Tabela 1 – Variáveis explicativas: estatísticas descritivas 
 

Variáveis Observações Médias Desvios-Padrão Mínimos Máximos 

Despesas Orçamentárias* 97.054 3.291.563,00 33.143,06 0,00 8.091.477,00 

Despesas de Pessoal* 97.002 1.564.503,00 14.437,04 0,00 3.216.874,00 

Despesas Correntes* 97.050 2.891.365,00 28.389,58 0,00 6.875.628,00 

Investimento* 96.688 3.484.792,00 3.737.663,00 0,00 958.716,40 

Despesas com Saúde* 96.717 721.723,00 6.024.155,00 0,01 1.386.017,00 

Despesas com Educação* 96.888 9.093.454,00 6.669.521,00 0,02 1.719.046,00 

Despesas com Legislação* 85.715 1.225.158,00 3.784.763,00 0,00 56.176,40 

Receita Tributária* 97.424 3.103.624,00 13.466,38 0,00 3.578.157,00 

Cota-parte FPM* 96.962 1.175.051,00 1.104.575,00 0,05 110.096,30 

Cota-parte ICMS* 96.846 6.420.389,00 5.725.118,00 0,00 1.503.048,00 

Royalties do Petróleo* 88.055 5.216.436,00 6.209.085,00 0,00 111.748,10 

Transferências do FUNDEB* 94.750 4.441.381,00 2.557,48 0,00 564.478,10 

Transferências do SUS* 92.221 3.055.406,00 3.048.698,00 0,00 524.117,00 

Dummy Royalties 88.025 0,13 0,34 0,00 1,00 

Dummy LRF 96.960 0,08 0,27 0,00 1,00 

Produto Interno Bruto (PIB)* 95.952 2.882.253,00 11.934,66 0,30 608.284,10 

Urbanização 95.965 0,45 0,21 0,00 32.316,00 

Jovens 93.952 2.791.927,00 7.034.866,00 0,03 4.732.203,00 

Idosos 93.947 1.866.827,00 501.696,00 0,01 3.630.849,00 

População 97.555 34.668,17 205.212,40 786,00 12.200.000,00 
 

Fontes: IBGE, RAIS e STN. Elaboração própria. * R$ de 2019 per capita. 

As covariadas 𝑊𝑖𝑡 controlam possíveis impactos socioeconômicos e demográficos nas 

despesas. Conforme diversos trabalhos: a) a estrutura etária é condicionante da composição das 

despesas públicas; b) a demanda por infraestrutura aumenta à medida que a população cresce; e c) a 

participação das atividades urbanas afeta os gastos econômicos. Além disso, locais menos 

desenvolvidos são mais suscetíveis à ilusão fiscal, devido à menor participação de eleitores no 

processo político (justificando o PIB per capita como explicativa). Já população e a proxy para a 

urbanização podem controlar economias de escala na provisão de bens e serviços públicos e, assim, 

também seriam proxies para a proximidade eleitores-governantes. Advoga-se, ainda, que quanto 

menor a população e maior a urbanização, maiores as condições para que os indivíduos se 

organizem e afetem os gestores públicos, que, motivados pela maximização de votos, seriam bem 

sensíveis ao controle social (TIEBOUT, 1956; OATES, 1972; CASE et al., 1993; COSSIO, 1998; 

GRADSTEIN; JUSTMAN, 1999; MENDES; ROCHA, 2003; GLAESER, 2005). 

 

4. Análise dos resultados 

  

O gráfico 1 exibe a média do municipal anual per capita das variáveis dependentes estimadas, 

o qual foi separado em virtude dos valores mais elevados das despesas orçamentárias, correntes e 

com pessoal em face dos gastos com investimentos, saúde, educação e legislativo, possibilitando 

uma visualização mais fácil destas variáveis. No lado esquerdo encontram-se as despesas 

orçamentárias, correntes e com pessoal. Elas aumentaram consideravelmente, considerando o 

período analisado. No lado direito são retratadas a evolução das despesas com investimento, saúde, 
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educação e legislativo. Nele o principal ponto de destaque é que os gastos de investimentos são 

menores no ano de 2019 comparativamente ao ano inicial da amostra, 2002. 

Gráfico 1 – Variáveis Dependentes 2002 – 2019 

 

Na tabela 2 estão os resultados das estimações com efeito fixo das distintas despesas 

municipais. O teste de Hausman indica que o efeito fixo é o melhor para todas as estimações, pois 

nele rejeitam-se as hipóteses nulas (H0) do efeito aleatório ser a melhor especificação. 

 As três primeiras estimações referem-se ao trabalho de Mendes (2005), tendo como variáveis 

dependentes a despesa legislativa e a despesa orçamentária (DO). Na primeira estimação nota-se 

que a hipótese de ilusão fiscal e superfinaciamento são válidas. Isto é quanto maiores a ilusão fiscal 

e o superfinanciamento dos municípios via royalties (RY) maior a despesa legislativa. O aumento 

de 10% nas transferências de FPM, ICMS e arrecadação tributária (RT) leva a um crescimento de, 

respectivamente, 2%, 1,3% e 0,7% nas despesas legislativas municipais. Esse resultado é 

estatisticamente significativo para as três variáveis explicativas. Mendes (2005) explica que as 

despesas legislativas podem ser utilizadas nos fundos eleitorais, os quais são utilizados para 

financiamento de campanhas eleitorais e para obterem apoio político. 

A elasticidade dos coeficientes dos royalties, do SUS e do FUNDEB foram menores, 

comparativamente às transferências incondicionais, e estatisticamente significantes apenas nas duas 

primeiras variáveis. Os coeficientes das transferências condicionais mostraram-se menores do que 

os de arrecadação tributária, indicando que aquelas possuem menos ilusão fiscal do que esta. A 

dummies de superfinanciamento local (d_RY), de localidades que recebem 40% ou mais em 

royalties da arrecadação tributária, e a dLRF, de municípios que ultrapassam o limite estabelecido 

pela LRF de 60% da relação entre despesas com pessoal e receita corrente líquida (PES/RCL), 

foram significativas, indicando que os municípios enquadrados em algumas dessas dummies gastam 

cerca de 0,04% a mais do que as outras localidades não enquadradas nestes requisitos. Mendes 

(2005) explica que a maior parte destas localidades inundadas de recursos de royalties não tem uma 

oferta de bens e serviços condizente com este vultoso montante de recursos recebido, então, estes 

acabam sendo utilizados em gastos improdutivos, como, por exemplo, para o patrocínio de times de 

futebol, onde muitas vezes o prefeito, os vereadores e/ou seus familiares estão em algum cargo 

destes clubes. A hipótese de aumento da captura quanto maior o nível de pobreza não foi validada 

sob a ótica do PIB per capita, talvez em virtude de essa variável expressar apenas fatores 

monetários, não tanto outros fatores sociais, como no IDH
5
 e no índice de Gini. Mas, ela confirma a 

existência da Lei de Wagner nos municípios brasileiros, pois localidades com maior PIB per capita 

demandam mais bens e serviços e são obrigados a aumentarem seus gastos.  

No segundo modelo com as despesas legislativas como variável dependente, visando uma 

maior robustez foi inclusa a despesa corrente como variável dependente, os coeficiente da 

arrecadação tributária (RT), FPM e ICMS caíram, mas seguem com ilusão fiscal maior para as 

transferências incondicionais, as quais continuam com coeficientes maiores do que os do FUNDEB 

e SUS, repasses condicionais. E, na terceira estimação, ainda para uma maior robustez, Mendes 

(2005) utiliza despesa orçamentária como variável dependente. Os resultados se mantêm e a ilusão 

                                                           
5
 Índice de Desenvolvimento Humano. 
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fiscal sendo maior para as transferências incondicionais, com o FPM com um coeficiente maior do 

que o ICMS, que, por sua vez, maior do que o coeficiente da arrecadação tributária. 

Tabela 2 – Estimações com Efeito Fixo 

Variável 

Dependente  
LEG LEG DO PES DC INV SAUDE  EDUC  

DC ----- 
0,28***     

(0,000) 
----- ----- ----- ----- ----- ----- 

RT 
0,07***  

(0,000) 

0,02***  

(0,004) 

0,21***  

(0,000) 

0,18***  

(0,000) 

0,20***  

(0,000) 

0,29***  

(0,000) 

0,16***     

(0,000) 

0,13***     

(0,000) 

FPM 
0,20***  

(0,000) 

0,13***  

(0,000) 

0,25***  

(0,000) 

0,26***  

(0,000) 

0,25***  

(0,000) 

0,25***  

(0,000) 

0,29***     

(0,000) 

0,24***     

(0,000) 

ICMS 
0,13***  

(0,000) 

0,06***  

(0,000) 

0,22***  

(0,000) 

0,25***  

(0,000) 

0,23***  

(0,000) 

0,17***  

(0,000) 

0,22***    

(0,000) 

0,20***    

(0,000) 

RY 
0,02*** 

(0,000) 

0,01** 

(0,031) 

0,02*** 

(0,000) 

0,01*** 

(0,000) 

0,02*** 

(0,000) 

0,06*** 

(0,000) 

0,03***    

(0,000) 

0,02*** 

(0,000) 

FUNDEB 
0,01   

(0,173) 

-0,03**    

(0,001) 

0,13***  

(0,000) 

0,15***  

(0,000) 

0,13***  

(0,000) 

0,16***  

(0,000) 

0,15***  

(0,000) 

0,22***  

(0,000) 

SUS 
0,02***   

(0,000) 

0,01   

(0,251) 

0,04***    

(0,000) 

0,05***    

(0,000) 

0,05***    

(0,000) 

-0,02***   

(0,000) 

0,08***    

(0,000) 

0,05***    

(0,000) 

PIB 
0,14***   

(0,000) 

0,13***   

(0,000) 

-0,01***    

(0,003) 

0,11***   

(0,000) 

0,02***   

(0,000) 

-0,25***    

(0,000) 

0,09***    

(0,000) 

0,01***    

(0,001) 

dLRF 
0,04***    

(0,000) 

0,02**    

(0,036) 

0,05***    

(0,000) 

0,17***    

(0,000) 

0,07***    

(0,000) 

-0,15***    

(0,000) 

0,04***    

(0,000) 

0,10***    

(0,000) 

d_RY 
0,04***    

(0,002) 

0,02    

(0,18) 

0,10***    

(0,002) 

0,11***    

(0,000) 

0,11***   

(0,000) 

0,02   

(0,186) 

0,05***    

(0,000) 

0,07***    

(0,000) 

Variáveis de 

Controle 
SIM¹ SIM¹ SIM¹ SIM¹ SIM¹ SIM¹ SIM¹ SIM¹ 

Dummies 

Anuais 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

R² (overall) 0,257 0,344 0,782 0,752 0,727 0,178 0,739 0,527 

Teste de 

Haussman 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Nº Observações 42.658 42.658 46.106 46.106 46.106 46.097 46.093 46.093 

Nota: *, ** e *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. Os valores entre parênteses referem-se aos p-valores das 

variáveis. ¹ As estimações com efeitos fixos não utiliza as dummies de região como variáveis de controle. 

Já as outras seis estimações analisam os efeitos das transferências sobre despesas, averiguar se 

o não cumprimento do parâmetro da LRF para as despesas com pessoal continua tendendo a 

penalizar os investimentos, o que é ruim em termos de gastos “produtivos” que estimulam o 

crescimento econômico, conforme Guilbert (2005), Menezes e Toneto Júnior (2006) e Alves e 

Araújo (2021); ou, alternativamente, o descumprimento também reduz despesas mais sujeitas à 

ilusão fiscal e, assim, à captura de recursos públicos por governantes. Nota-se que as elasticidades 

do FPM e ICMS continuam maiores do que a receita tributária, nas estimações com gastos de 

capital, com pessoal, com saúde e com educação. Já nas despesas de investimento a arrecadação 

tributária estimula mais aquela frente ao FPM e ao ICMS. Ademais, nas localidades que não 

cumprem o limite da LRF, as despesas de investimento são menores do que localidades que 

desrespeitam tal limite e as despesas correntes, com pessoal, com saúde e com educação são 

maiores do que os municípios que respeitam o limite da LRF, corroborando com os resultados de 

Guilbert (2005) e de Menezes e Toneto Júnior (2006). O FUNDEB e o SUS, repasses condicionais, 

continuam com coeficientes menores do que as os repasses incondicionais e, os royalties continuam 

com coeficientes similares às transferências do SUS e menores do que as incondicionais.  

A tabela 3 exibe os resultados do painel dinâmico, GMM difference e system, para análise das 

hipóteses levantadas por Mendes (2005). Quando os gastos com legislativo é a variável dependente, 

os coeficientes das transferências incondicionais continuam maiores do que a receita tributária, que 

inclusive desestimula as despesas legislativas, em que um aumento de 10% daquela reduz 2,6% 

desta. No GMM difference a arrecadação tributária e o FPM são significativos, no GMM system 

apenas a receita tributária é significativa. Já as transferências condicionais, apesar de não 

significantes estatisticamente, os coeficientes delas seguem menores do que do FPM e do ICMS. A 
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despesa legislativa do período anterior (t-1) é significante e estimula os gastos com legislativo no 

período atual (t). A hipótese de superfinanciamento não é identificada, com sinal contrário em 

relação ao efeito fixo e sem significância estatística. E a hipótese de localidades mais pobres terem 

maior captura não é validada pelos resultados do PIB per capita, os quais são significativos e 

positivos sobre a despesa legislativa per capita, mas a Lei de Wagner é válida, localidades com 

maior PIB per capita gastam mais legislativo. As localidades que descumprem o limite da LRF 

possuem um menor gasto com legislativo, sinal contrário ao obtido nas estimações com efeito fixo.  

Tabela 3 – Estimações com GMM Difference e System 
Método Difference System Difference System 

Variável 

Dependente  
LEG LEG LEG LEG LEG LEG DO DO DO DO 

(-1)Y 
0,54**    

(0,014) 

0,45***     

(0,001) 

0,38        

(0,128) 

0,81***    

(0,000) 

0,58*       

(0,064) 

0,50*       

(0,081) 

-0,001    

(0,992) 

0,40***    

(0,001) 

0,91***    

(0,000) 

0,53***    

(0,002) 

DC ----- ----- 
0,84**        

(0,030) 
----- ----- 

0,71*          

(0,066) 
----- ----- ----- ----- 

RT 
-0,26***      

(0,005) 

-0,11*      

(0,060) 

-0,45***    

(0,003) 

-0,13***      

(0,002) 

-0,32*     

(0,059) 

-0,36**   

(0,012) 

0,08        

(0,221) 

0,01       

(0,742) 

-0,06*      

(0,058) 

-0,01      

(0,813) 

FPM 
0,17*     

(0,088) 

0,28**     

(0,016) 

-0,09      

(0,537) 

0,04    

(0,572) 

0,11        

(0,478) 

-0,07      

(0,622) 

0,72**     

(0,014) 

0,19***        

(0,000) 

0,01       

(0,616) 

0,13**       

(0,042) 

ICMS 
0,02    

(0,721) 

0,23***     

(0,000) 

-0,12      

(0,153) 

0,001    

(0,986) 

-0,10     

(0,275) 

-0,10      

(0,192) 

0,27***     

(0,001) 

0,02          

(0,351) 

0,001     

(0,976) 

0,01     

(0,655) 

RY 
0,05       

(0,271) 

0,04       

(0,270) 

0,11*       

(0,090) 

0,04       

(0,130) 

0,09       

(0,257) 

0,11         

(0,112) 

0,15***       

(0,000) 

0,02       

(0,437) 

0,001     

(0,613) 

0,01     

(0,575) 

FUNDEB 
-0,10     

(0,173) 

-0,09     

(0,238) 

-0,09     

(0,090) 

-0,04     

(0,266) 

0,03        

(0,817) 

-0,04        

(0,737) 

0,01        

(0,787) 

-0,08**       

(0,050) 

-0,04*     

(0,075) 

-0,05    

(0,171) 

SUS 
-0,01     

(0,639) 

-0,01     

(0,719) 

-0,02     

(0,447) 

0,001    

(0,960) 

-0,03     

(0,410) 

-0,002     

(0,924) 

0,01**     

(0,034) 

-0,01     

(0,371) 

-0,01     

(0,401) 

-0,005     

(0,612) 

PIB 
0,36**    

(0,026) 

0,26*      

(0,096) 

0,31        

(0,332) 

0,17**    

(0,025) 

0,61**    

(0,042) 

0,21        

(0,443) 

0,29*    

(0,053) 

0,24***       

(0,000) 

0,12***    

(0,001) 

0,20*    

(0,002) 

dLRF 
-0,09      

(0,686) 

-0,04        

(0,320) 

-0,59**     

(0,036) 

-0,06      

(0,440) 

-0,43        

(0,199) 

-0,49**     

(0,049) 

-0,002        

(0,320) 

0,03       

(0,647) 

0,15***        

(0,006) 

0,01        

(0,877) 

d_RY 
-0.02    

(0,902) 

-0,13      

(0,163) 

-0,28     

(0,254) 

-0.08   

(0,902) 

-0,18      

(0,486) 

-0,32         

(0,157) 

-0,12      

(0,145) 

-0,02      

(0,830) 

-0,05      

(0,412) 

0,01        

(0,859) 

Variáveis de 

Controle 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Dummies 

Anuais 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Nº 

Observações 
37.362 37.362 37.362 37.362 37.362 37.362 41.764 41.764 41.764 41.764 

Nº Grupos 5.462 5.462 5.462 5.462 5.462 5.462 5.565 5.565 5.565 5.565 

Nº 

Instrumentos 
37 53 39 50 37 39 53 50 52 50 

AR (1) Test 0,002 0,000 0,009 0,000 0,015 0,012 0,001 0,000 0,000 0,000 

AR (2) Test 0,406 0,136 0,989 0,051 0,644 0,725 0,195 0,171 0,101 0,213 

Prob. Sargan 0,423 0,389 0,893 0,674 0,904 0,862 0,001 0,984 0,994 0,973 

Prob. Hansen 0,081 0,064 0,590 0,075 0,659 0,533 0,124 0,096 0,222 0,060 

Lags GMM 2 2 0 2 1 6 2 5 0 1 

Laglimits (5 4) (3 1) (7 6) (5 3) (6 5) (1 0) (5 3) (2 0) (7 5) (6 4) 

Nota: *, ** e *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

Quando despesa orçamentária é a variável dependente, o FPM e o ICMS são significantes no 

GMM difference, com coeficiente bem mais alto no FPM, porém no system essas variáveis perdem 

significância estatística, mas arrecadação tributária passa a ser significante e com coeficiente menor 

do que ambos os repasses incondicionais citados. O SUS é significativo no GMM difference e o 

FUNDEB no GMM system, com ambos sempre com coeficientes menores do que o FPM e o ICMS. 

A despesa legislativa e orçamentária t-1 parece influenciar no período t, dada sua significância 

estatística e coeficientes positivos. Por sua vez, as localidades que não respeitam o limite da LRF 

tiveram maiores PES e menores despesas de investimento do que os que se enquadram no limite. Já 

os municípios que receberam uma alta porcentagem de RY em relação à RT, obtiveram gastos com 

investimento menores do que os que não recebem mais do que 40% desta relação. Isso pode ser um 

sinal de que os recursos exógenos estejam sendo dispêndios em gastos improdutivos, como PES.  
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Nota-se na tabela 4, que o não cumprimento do parâmetro da LRF para as despesas com 

pessoal continua tendendo a penalizar os investimentos, isso corrobora com os resultados conforme 

Guilbert (2005), Menezes e Toneto Júnior (2006) e Alves e Araújo (2021). Isso é ruim em termos 

de gastos “produtivos” que estimulam o crescimento econômico. Ademais, a significância 

estatística da arrecadação tributária, FPM e ICMS variam entre os modelos, mas o nível de ilusão 

fiscal segue maior para o FPM, seguido do ICMS e da arrecadação tributária. As localidades 

superfinanciadas com royalties gastaram mais com pessoal, com significância estatística apenas 

para essa variável e somente no GMM system.  

Tabela 4 – Estimações II com GMM Difference e System  

Método Difference System Difference System Difference System Difference System Difference System 

Variável 

Dependente  
PES PES INV lNV DC DC SAUDE SAUDE EDUC EDUC 

(-1)Y 
0,20*   

(0,068) 
0,25**   
(0,021) 

0,38**       
(0,055) 

0,43*          
(0,088) 

0,69**    
(0,013) 

0,94***    
(0,000) 

0,70***    
(0,000) 

0,67***    
(0,001) 

0,19*       
(0,060) 

0,12          
(0,255) 

DC ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

RT 
-0,01      

(0,881) 

0,01      

(0,798) 

-0,66***     

(0,006) 

-0,65***     

(0,009) 

-0,08*      

(0,092) 

-0,07*      

(0,078) 

-0,21***      

(0,010) 

-0,16**      

(0,028) 

0,13*      

(0,054) 

0,07          

(0,324) 

FPM 
0,25***      

(0,000) 

0,25***       

(0,000) 

0,10            

(0,515) 

0,05              

(0,737) 

0,06          

(0,488) 

0,002       

(0,961) 

0,04            

(0,748) 

0,07            

(0,537) 

0,66*            

(0,054) 

0,45           

(0,123) 

ICMS 
0,10*     

(0,076) 

0,06       

(0,210) 

-0,17          

(0,210) 

-0,14            

(0,283) 

-0,01         

(0,579) 

-0,01           

(0,521) 

0,04            

(0,709) 

0,02            

(0,793) 

0,05            

(0,686) 

0,09           

(0,461) 

RY 
0,01     

(0,632) 
-0,002     
(0,938) 

0,07            
(0,556) 

0,11            
(0,388) 

0,03          
(0,148) 

0,01           
(0,565) 

0,02              
(0,521) 

0,02              
(0,399) 

-0,01              
(0,907) 

0,04            
(0,471) 

FUNDEB 
0,01    

(0,831) 
-0,01     

(0,806) 
-0,14         

(0,362) 
-0,13           

(0,344) 
0,02           

(0,643) 
-0,01          

(0,794) 
-0,19*         
(0,056) 

-0,19*         
(0,056) 

0,24***         
(0,001) 

0,25***         
(0,001) 

SUS 
-0,02     

(0,153) 
-0,02        

(0,212) 
-0,05        

(0,401) 
-0,03        

(0,656) 
-0,02*     
(0,081) 

-0,02**     
(0,022) 

-0,04           
(0,260) 

-0,04           
(0,260) 

0,01           
(0,393) 

0,01           
(0,386) 

PIB 
0,20***    
(0,003) 

0,24***    
(0,001) 

1,24***    
(0,002) 

1,15***    
(0,009) 

0,19***    
(0,001) 

0,13***    
(0,010) 

0,30***          
(0,001) 

0,24          
(0,125) 

0,30**          
(0,048) 

0,31*          
(0,073) 

dLRF 
0,58***       

(0,000) 

0,56***       

(0,000) 

-0,33       

(0,451) 

-0,30           

(0,484) 

-0,06      

(0,414) 

0,02           

(0,785) 

0,10            

(0,540) 

0,01           

(0,927) 

0,04            

(0,116) 

0,01            

(0,632) 

d_RY 
0,10        

(0,286) 

0,15*        

(0,073) 

-0,26          

(0,523) 

-0,44           

(0,296) 

-0,03         

(0,729) 

-0,01          

(0,874) 

0,01          

(0,941) 

0,001          

(0,992) 

0,15          

(0,282) 

0,13          

(0,373) 

Variáveis de 

Controle 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Dummies 

Anuais 
SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM 

Nº Observações 41.763 41.763 41.737 41.737 41.764 41.764 41.808 41.808 41.823 41.823 

Nº Grupos 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 5.565 

Nº 

Instrumentos 
38 38 37 37 36 37 36 36 36 36 

AR (1) Test 0,001 0,001 0,001 0,007 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 

AR (2) Test 0,181 0,119 0,981 0,824 0,241 0,123 0,101 0,258 0,795 0,778 

Prob. Sargan 0,784 0,784 0,468 0,554 0,999 1,000 0,994 0,999 0,228 0,228 

Prob. Hansen 0,126 0,126 0,340 0,416 0,253 0,357 0,222 0,750 0,215 0,215 

Lags GMM 2 2 4 5 1 0 0 2 5 4 

Laglimits (4 3) (4 3) (4 2) (3 1) (6 5) (7 6) (7 5) (4 3) (1 0) (2 1) 

Nota: *, ** e *** denotam significância de 10%, 5% e 1%, respectivamente. 

As estimações com as com as outras três variáveis dependentes da tabela 4 possuem o intuito 

de confrontar aos obtidos para as despesas legislativas, garantindo evidências mais robustas de que 

os possíveis padrões obtidos decorrem do fenômeno da captura ou se são observados para quaisquer 

tipos de gastos públicos. Os coeficientes da saúde seguem o padrão de ilusão fiscal, sendo maiores 

para o FMP, seguido do ICMS e da arrecadação tributária. Já as despesas com educação não 

seguem tal padrão: no GMM difference, neste o FMP possui o maior coeficiente, seguido da 

arrecadação tributária e do ICMS. Portanto, os padrões parecem indicar realmente o fenômeno da 
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captura, uma vez que, as despesas com investimento e os gastos com educação não obtêm este 

padrão, em outras palavras, o padrão de ilusão fiscal não é encontrado em todos os distintos tipos de 

despesas. As dummies de LRF e de superfinanciamento de royalties não são significantes para 

ambas as variáveis dependentes.   

Finalmente, todas as estimações da tabela 3 e 4: não sofreram com o problema de proliferação 

dos instrumentos em relação ao número de grupos; possuem autocorrelação de primeira ordem e 

ausência de autocorrelação de segunda ordem; têm os instrumentos válidos, em virtude da rejeição 

da hipótese nula (H0) de que os instrumentos são endógenos, portanto, são exógenos.  

 

Considerações Finais 
 

O trabalho teve dois objetivos principais: averiguar se as transferências condicionais e 

incondicionais afetam de forma heterogênea as despesas públicas municipais brasileiras, 

principalmente em relação à captura de recursos por governantes decorrentes de uma ilusão fiscal e 

da redução do poder de barganha dos eleitores. O segundo objetivo foi averiguar se o aumento dos 

gastos municipais com pessoal, incentivado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, penaliza apenas os 

investimentos ou também restringem a possibilidade da captura de recursos públicos. 

Os resultados com efeito fixo indicaram que as transferências incondicionais de FPM e de 

ICMS estimularam mais aumentos nas despesas legislativas e orçamentária, comparativamente às 

receitas tributárias próprias (RT), que apresentou uma menor ilusão fiscal. As transferências de 

FUNDEB e SUS tiveram coeficientes menores do que as transferências incondicionais, tendo, 

aparentemente, uma menor ilusão fiscal, o que permite uma menor captura fiscal em média nas 

localidades brasileiras. As dummies de localidades que ultrapassam o limite de 60% das PES/RCL e 

as que recebem mais de 40% da relação RY/RT possuem maiores despesas legislativas e 

orçamentárias.  Com as estimações em GMM, os coeficientes continuam com a mesma lógica do 

efeito fixo, mesmo com o ICMS, o FPM e as transferências condicionais, perdendo significância 

estatística em algumas estimações. As dummies de LRF e de superfinanciamento dos royalties 

também perdem a significância estatística.  

Por outro lado, constata-se que as localidades que não respeitam o limite da LRF continuam 

penalizando os gastos com investimento, como encontrado nos trabalhos de Menezes e Toneto 

Júnior (2006) de que o ajuste da LRF se deu nos gastos menos rígidos e menos preferidos pelos 

governantes, as despesas de investimento e de capital, enquanto as despesas de pessoal aumentaram. 

Nota-se que as transferências incondicionais aumentam mais o gasto municipal do que a receita 

própria e do que as transferências condicionais, ou seja, pela hipótese de Alves e Araújo (2021) de 

que as primeiras estimulam mais gastos “improdutivos” (correntes e legislativos) do que os 

“produtivos” (investimentos, saúde e educação) mais indutores do crescimento econômico. 

Finalmente, há evidências mais robustas de que os possíveis padrões obtidos decorrem do fenômeno 

da captura, pois não são observados para quaisquer tipos de gastos públicos, visto que, as despesas 

com investimento e os gastos com educação não seguiram esse padrão. 

Portanto, os governos subnacionais devem depender menos de receitas de transferências 

incondicionais, tendo em vista que ela causa efeitos perversos. Uma saída seria a transformação do 

federalismo fiscal, tendo como pilar a descentralização de bens e serviços públicos, que usam esses 

repasses incondicionais para redistribuir recursos e reduzir as disparidades entre os entes 

federativos, que são muito heterogêneos em características e em capacidade de arrecadação própria 

e consequente dependência das transferências (receitas exógenas) para financiarem seus gastos 

locais. Outra saída seria transformar algumas das transferências incondicionais em transferências 

condicionais, visando reduzir esses efeitos perversos de captura e ilusão fiscal.  

Como agenda futura de pesquisa estão as estimações utilizando econometria espacial e o 

método de regressão descontínua (RDD) para ver se municípios vizinhos aos que descumprem o 

limite de PES/RCL estabelecido pela LRF tendem a também infligir esse limite ou não. 
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