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Resumo: Este artigo teve o objetivo de analisar, comparativamente, as condições fiscais 

municipais de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), cujo relacionamento das receitas próprias 

e decorrentes das transferências intergovernamentais, além das Despesas com Pessoal (DP), 

Investimentos (DI) e sociais (DS) estiveram frente ao hiato de recursos, no período 

2001/2017. Metodologicamente, usou-se um par de períodos anteriores e posteriores ao 

contexto da crise de 2008, bem como mensurou os resultados da pesquisa através do modelo 

de dados em painel estático. Finalmente, o artigo alcançou evidências que apontaram um 

predomínio das transferências intergovernamentais federais no aumento do hiato de recursos e 

uma piora fiscal pelas Despesas com Pessoal (mais enfaticamente) comparativamente às 

demais, dentro do contexto de crise. 

 

Palavras-chave: Condições Fiscais; Crise de 2008; Municípios de São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

 

Abstract: This paper aimed to comparatively analyze the municipal fiscal condition of São 

Paulo (SP) and Rio de Janeiro (RJ), whose relation of own revenues and the ones resulting 

from intergovernmental transfers, besides Personnel (DP), Investment (DI) and Social 

Expenses (DS), have benn linked to the resource gap, in the period 2001 to 2017. 

Methodologically, it used a couple of periods before and after the context of the 2008 crisis 

were used, likewise, the research results were measured through static panel data model. 

Finally, the paper reached evidence that indicated a predominance of federal 

intergovernmental transfers in the increase of the resource gap, and a fiscal deficit due to 

personnel expenses (more emphatically) compared to the others, within the crisis context. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As finanças de entes governamentais, dentre diversas discussões no terreno da 

economia, dedicam-se em examinar o denominado ajuste fiscal, ou seja, na atualidade trata de 

uma das maiores preocupações no enfatizado terreno, principalmente por significar um 

desafio federativo de grandes proporções no Brasil, sendo pertinente considerar tais nuances 

na análise de municípios, notadamente na gestão das contas públicas a eles imputadas. 

De fato, Afonso (2003), a rigor, explicita que um sistema federativo reúne diferentes 

unidades constitutivas, as quais se relacionam no país com a União, os estados e Distrito 

Federal (DF), além dos municípios (entes a serem estudados na pesquisa em curso), revelando 

o caráter político-administrativo regido institucionalmente pela Constituição Federal (CF) de 

1988. 

Assim, Canêdo-Pinheiro (2011), Lopreato (2014) e Barbosa Filho (2015), via de regra, 

admitem que o cenário de crise fiscal de dimensões nacionais é fortemente influenciado pelo 

contexto internacional, notadamente após 2008, cuja repercussão sobre os entes subnacionais 

provoca dificuldades mais pronunciadas nas contas públicas através da desaceleração 

econômica capaz de afetar o recolhimento tributário governamental nas  diferentes esferas. 

Tal instabilidade econômica, na verdade, afeta as instâncias governamentais de menor 

amplitude pela queda na arrecadação do Governo Federal em termos de Imposto de Renda 

(IR) tanto pessoa física como jurídica, além do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

gerando redução no volume de receitas dos enfatizados entes através da diminuição das 

transferências intergovernamentais provenientes da União, especialmente no que concerne ao 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), segundo Silva et al. (2016). 

Nesse sentido, a descrição anterior aponta que estados e, particularmente municípios, 

por seu turno, experimentam um ambiente turbulento, sendo de bom alvitre a existência de 

instituições formais capazes de disciplinar as finanças públicas, cuja marca mais plausível a 

esse ponto corresponde à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Antes, porém, é pertinente definir instituição como regras do jogo, podendo ser 

expressa como instituições formais (leis escritas) e as informais (valores, cultura e costumes), 

na leitura institucionalista de North (2001) e Caballero e Kingston (2005), sendo adequado 

assumir a perspectiva formal das regras no Brasil, particularmente em torno da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

Finalmente, Santolin et al. (2009) e Luna et al. (2017) mostram que a LRF produz 

efeitos interessantes sobre entes subnacionais (a exemplo dos municípios), garantindo 

melhorias nas contas públicas via queda na renúncia tributária, expansão desordenada nos 

gastos, especialmente com o comprometimento de pessoal, e a transparência quanto à 

divulgação dos resultados dos exercícios das diversas instâncias governamentais, corrigindo 

distorções provenientes dos estabelecimentos da CF de 1988. 

Após essa breve discussão, torna-se pertinente atestar que a pesquisa aqui suscitada, 

por sua vez, salienta que os entes federativos paulistas e fluminenses apresentam dinâmicas 

não tão idênticas na repercussão sobre o hiato de recursos, que significa a diferença entre 

Receitas e Despesas Correntes (RC-DC), propiciando nuances bastante plausíveis em termos 

de comparação quanto aos municípios presentes nos estados considerados. 

Ressalte-se, por sua vez, que o denominado hiato de recursos, de acordo com Ferreira 

et al. (2017), refere-se a uma aproximação empírica quanto às condições fiscais de qualquer 

ente federativo, peculiarmente os subnacionais, quer dizer, quando se mensura a diferença 

entre RC e DC, na verdade, passa a ser medido o comportamento tendencial das contas 

públicas quanto ao melhoramento ou piora dessas. 

Nesse sentido, a ideia do hiato de recursos se conforma em um aspecto metodológico 

que traduz em uma mensuração de quão mais ou menos autônomo fiscalmente deve ser o ente 



 
 

federativo, pois o impacto das fontes de receitas e despesas tende a reverberar na melhoria ou 

piora mais substancialmente das finanças públicas municipais, particularmente as instâncias 

pertencentes aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, assinalando as chamadas condições 

fiscais para o entendimento desta pesquisa. 

Assim, a hipótese da pesquisa assevera que o hiato de recursos municipais paulistas e 

fluminenses tende a ser afetado positivamente pelo conjunto das receitas, particularmente nos 

repasses federais, e negativamente através dos gastos, especialmente aqueles associados com 

a folha de pagamento do funcionalismo público, podendo haver reforço da tendência 

desfavorável através da crise de 2008. 

Com efeito, o objetivo do estudo é analisar, comparativamente, o comportamento 

fiscal municipal de SP vis-à-vis RJ, partindo da repercussão das Receitas Tributárias (RT), 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), quota parte do Imposto de Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), Despesas com Pessoal (DP), Investimentos (DI) e os 

Dispêndios Sociais (DS) frente ao hiato de recursos, ao longo do período 2001/2017. 

Portanto, o trabalho se encontra dividido em mais 4 seções acrescidas à introdução. Na 

sequência, destacam-se alguns fundamentos teóricos relevantes; a seguir, a descrição dos 

procedimentos metodológicos; prosseguindo, a explicitação dos principais resultados 

alcançados, reservando ao item restante o desenho das considerações finais. 

 

2. APONTAMENTOS SOBRE FINANÇAS PÚBLICAS NO BRASIL E SEUS 

DESDOBRAMENTOS SOBRE A GESTÃO DE ENTES MUNICIPAIS 

 

A seção agora iniciada, na verdade, trata de apresentar alguns aspectos teóricos 

interessantes através de uma sumária revisão de literatura, a qual sinaliza a existência de um 

sistema federativo de proporções nacionais, cuja regência institucional perpassa pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, situando tal discussão no cenário de crise deflagrada mundialmente. 

A explicitação prévia denota haver no Brasil, via de regra, uma estrutura de Estado 

nação político-administrativa, em que as unidades componentes estabelecem relações dentre 

as mesmas, podendo ser mais ou menos descentralizadas, conforme os dispositivos 

constitucionais vigentes no país, segundo ressalvas de Afonso (2003) e Luna et al. (2017). 

Com efeito, Silva (2017) mostra que o sistema federativo brasileiro expressa 

sucessivas mudanças históricas, isto é, há momentos em que se revelam a Constituição 

Federal centralizada, contudo, há períodos de descentralização fiscal no documento 

mencionado, tendo na CF de 1988 tal característica mutável e que repercute nos aspectos 

político-administrativos federativamente. 

O desenho anterior, claramente, demonstra haver um descentralismo na atualidade em 

termos constitucionais, cujo caráter perpassa pelo aumento na autonomia fiscal e maior poder 

decisório admitindo repousar sobre o país uma expansão na liberdade federativa dos entes 

subnacionais, podendo inclusive provocar significativas instabilidades macroeconômicas 

nacionalmente, de acordo com evidências de Carvalho (2004) e Barbosa Filho (2015). 

Antes, porém, a consideração conceitual institucional se manifesta contundentemente, 

quer dizer, as chamadas regras do jogo descritas por North (2001) e enfatizadas no campo 

teórico e metodológico no estudo de Cavalcante (2007), na verdade, revelam um traço 

normativo capaz de restringir os movimentos dos jogadores (agentes), a exemplo dos entes 

federativos do Brasil nas diferentes dimensões. 

Os autores supracitados, por sua vez, demonstram que instituição pode se expressar 

em termos formais (leis escritas) e informais (cultura, valores e costumes), ou seja, as regras 

do jogo penetram na sociedade via normatizações estabelecidas nos códigos legislativos ou na 

própria formação histórica de cada espaço mundo a fora, sendo de bom alvitre sustentar na 

pesquisa em curso as leis escritas como preponderantes diante das instituições informais. 



 
 

Reforçando o expediente anterior, categoricamente, Caballero e Kingston (2005) 

admitem que as instituições são fundamentais para haver o crescimento econômico, isto é, 

caso as regras do jogo descrevam um caráter maduro e, consequentemente eficiente, o 

corolário perpassa pela possibilidade de melhorias nos diferentes terrenos da economia, não 

sendo distinto com as finanças públicas dos diversos entes federativos brasileiros por 

exemplo. 

De fato, o sucinto delineamento institucional prévio, por seu turno, permite que se 

assuma a consideração da Lei de Responsabilidade Fiscal, normatização essa de 

representativa importância no adequado ordenamento das finanças públicas no Brasil, pois 

estabelece restrições à renúncia tributária, limites ao comprometimento com pessoal referente 

aos entes de amplitudes correspondentes à extensão territorial, além da transparência na 

divulgação dos resultados dos exercícios das diferentes instâncias governamentais, com base 

em Santolinet al. (2009) e Luna et al. (2017). 

Ressalte-se, entretanto, que a existência de uma instituição formal produz repercussões 

relevantes não apenas no controle das contas públicas, quer dizer, tal contexto deve criar 

condições plausíveis em termos de credibilidade repousantes sobre o país, arrefecendo 

eventuais perspectivas de crise econômica, tanto de proporções domésticas como para além-

fronteiras. 

Assim, esse comentário institucionalista tende a perder, pelo menos parcialmente, 

poder explicativo decorrente do choque desfavorável desencadeado desde 2008, isto é, a mera 

presença da LRF não se reveste de plena capacidade restritiva para evitar influências 

impertinentes sobre a Federação brasileira, conforme testes empíricos de Ferreira e Silva 

(2016), os quais possibilitam observar efeitos de instabilidade frente ao quadro fiscal, em 

concordância com Lopreato (2014). 

A argumentação anterior, na verdade, torna cabível apontar as turbulências financeiras 

na economia como bastante contundentes e passíveis de repercussão diante do ambiente 

enfatizado, pois tal é a característica sistêmica em escala global, cujos entes subnacionais 

sofrem com um significativo desenho instável capitalista, a partir da hipótese de instabilidade 

financeira de Minsky (1986) e, consequentemente, explicitada por Gomes e Lourenço (2012). 

A hipótese de instabilidade financeira, a rigor, refere-se ao fato de que os agentes nos 

tempos de prosperidade tendem a aumentar a aquisição de ativos financeiros até o ponto de 

haver, no contexto de reversão de tendência mediante a eventual instabilidade econômica, a 

ocorrência da busca pela venda dos mencionados ativos, produzindo sobressaltos 

contundentes na economia via alterações das expectativas dos agentes, daí a explicação que o 

conceito pode abarcar em cenários de crise como o aqui destacado. 

Dito isso, faz-se necessário admitir que um cenário de turbulência externa, tal qual a 

crise iniciada em 2008, viabiliza que as instituições formais podem restringir repercussões 

fiscais ainda mais desfavoráveis, não sendo possível eliminar completamente o mencionado 

choque, exigindo dos diversos níveis de governo maiores esforços quanto à disciplina fiscal, 

nas leituras de Carvalho (2004) e Barbosa Filho (2015). 

De fato, o modelo de análise proposto por North (2001) e esmiuçado nos estudos de 

Gala (2003), Caballero e Kingston (2005) e Cavalcante (2007), na verdade, revela que se as 

instituições não forem robustas suficientemente, torna-se cabível considerar as repercussões 

da instabilidade financeira como capazes de agravar as condições fiscais de qualquer ente 

federativo, cujo desenho pode ser constatado, ao menos tendencialmente nos municípios 

paulistas e fluminenses considerados neste artigo. 

Tal explicitação adversa, categoricamente, parte da dupla de conceitos ligados aos 

custos de transação e as incertezas, os quais se referem, respectivamente, aos ônus na esfera 

da negociação, coordenação dentre outros na perspectiva interativa dos agentes, reservando às 

incertezas a não previsibilidade sobre o comportamento da economia no futuro, sendo 



 
 

preponderante haver as instituições formais, conforme apontam Ferrari Filho e Conceição 

(2001) e Gala (2003). 

Resta ainda, a rigor, explicitar que a descrição até então enfatizada propõe flagrantes 

desafios na gestão das contas públicas nos municípios brasileiros, haja vista, 

contundentemente, haver repercussões sobre o conjunto de recursos destinados aos 

mencionados entes via repasses, cujo rebatimento da crise iniciada em 2008 vem 

demonstrando não negligentes resultados implausíveis, sendo pertinente observar esse cenário 

nos estados de SP e RJ antes e depois da eclosão da crise de 2008. 

Nessas circunstâncias, Silva Filho et al. (2017) descrevem o conjunto das receitas 

como próprias ou originárias de transferências intergovernamentais, peculiarmente quando se 

referem aos entes subnacionais, salientando haver importantes sobressaltos com as flutuações 

econômicas nacionalmente e internacionalmente, segundo realces de Carvalho (2004) e 

Ferreira e Silva (2016; 2017). 

Já Luna et al. (2017), via de regra, atestam que os gastos municipais assumem, pelo 

menos em nível de Brasil, uma configuração significativamente voltada para o financiamento 

da folha de funcionários públicos, reservando parcelas bastante reduzidas aos dispêndios 

sociais (educação, saúde, habitação, previdência e assistência sociais e saneamento básico), 

além das aplicações dos recursos públicos com investimentos representarem pormenorizadas 

cifras, sendo tal o desenho apontado pelos autores supracitados. 

Afinal, os aspectos aqui ressaltados trazem interessantes percepções, em outras 

palavras, o amparo institucional formal expresso nesta investigação que aponta ressalvas na 

LRF não elimina as chances de maiores influências negativas sobre as finanças públicas no 

Brasil, de modo que este estudo se preocupa em explicitar tal análise em torno dos municípios 

paulistas e fluminenses, cujos procedimentos metodológicos são descritos na seção seguinte 

da pesquisa aqui suscitada. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta seção tem a finalidade de discorrer sobre os aspectos metodológicos 

fundamentais ao artigo, cuja pretensão é discutir os principais elementos pertinentes ao 

alcance do esperado no estudo, tendo nas estratégias metodológicas e base de dados, além da 

exposição sumária do modelo econométrico a ser utilizado na pesquisa, os passos essenciais a 

tais propósitos. 

De fato, o banco de dados secundários, via de regra, corresponde ao Relatório de 

Finanças Públicas do Brasil (FINBRA) constante na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 

fornecendo informações fiscais municipais paulistas e fluminenses durante os anos de 2001 a 

2017, constituindo pilares relevantes ao aqui proposto. 

Nesse sentido, a composição das variáveis do modelo de dados em painel, instrumento 

passível de utilização na análise, reúne como variável dependente o hiato de recursos definido 

pela diferença entre RC e DC, sendo esse explicado pelo FPM, ICMS, RT, DP, DI e DS 

(formada por gastos em educação, saúde, habitação e saneamento), a partir de procedimentos 

adotados no trabalho de Ferreira et al. (2017). 

Os autores supracitados, na verdade, permitem construir uma importante análise 

metodológica, pois o hiato de recursos é uma espécie de proxy capaz de viabilizar uma leitura 

das condições fiscais municipais, onde se pode aferir quão mais ou menos impacta cada 

rubrica de receita ou despesa, evidenciando as razões pelas quais se seleciona essa variável 

explicada. 

Assim, pretende-se dividir o período em um par de momentos, cujo primeiro está 

relacionado com os anos 2001 a 2008 (anteriores ao choque de 2008), reservando ao corte 

2009 a 2017, a complementação da série temporal, na qual tal bifurcação decorre da crise 



 
 

econômica eclodida em 2008, cuja magnitude atinge proporções sistêmicas globais, conforme 

realização de teste empírico explicitado no estudo de Ferreira e Silva (2016). 

Nesse sentido, o objeto aqui evidenciado, por seu turno, reúne um período após a 

implementação da LRF e se estende até 2017, anos em que crises econômicas e políticas 

ocorrem especialmente no Brasil como consequência do choque de 2008. Logo, a 

investigação combina tal sucessão temporal com grupos de municípios pertencentes a estados 

economicamente e politicamente relevantes na Federação do país, daí haver a escolha 

metodológica por um modelo de dados de corte transversal (cross-section) e séries temporais, 

de acordo com Gujarati e Porter (2011) e Ferreira e Silva (2016; 2017). 

O modelo geral para dados em painel assume a especificação postada a seguir: 
 

𝑦𝑖𝑡 =  𝑿𝒊𝒕𝜷 + 𝜀𝑖𝑡𝑖 = 1,2, … , 𝑖; 𝑡 = 1,2, . . , 𝑡                                (1) 

 

Em que, os subíndices i e t correspondem, respectivamente, as diferentes unidades 

observadas e o período de tempo que está sendo analisado; yit representa a variável 

dependente para a unidade i no período t;𝑿𝒊𝒕é um vetor 1𝑥𝑘 contendo as variáveis 

explicativas, β é um vetor𝐾𝑥1 de parâmetros a serem estimados e εit é o componente do erro 

estocástico para a unidade i no período t. 

Em decorrência de significar uma combinação de dados crosssection e série temporal. 

A modelagem de dados em painel, a rigor, oferta algumas vantagens, dentre as quais se 

pode mencionar: a ampliação da amostra, possibilitando maior grau de liberdade nas 

estimações, tornando as inferências estatísticas mais confiáveis, assim como, reduz o risco de 

colinearidade entre as variáveis explicativas, além disso, permite mensurar e detectar mais 

eficientemente os efeitos que não são observados em um corte transversal e / ou série de 

tempo, conforme Gujarati e Porter (2011). 

Entretanto, apesar de apresentar algumas vantagens, os dados em painel originam 

problemas, dentre esses, por sua vez, podem ser enfatizadas a heterocedasticidade e 

autocorrelação, tendo em vista, claramente, que o instrumento tem como característica 

fundamental traços compatíveis no modelo enfatizado diante do objeto de estudo, 

viabilizando algumas técnicas de estimação voltadas a um ou mais desses problemas, 

destacando as estimações de modelos com efeitos fixos ou aleatórios, respectivamente. 

Na primeira modelagem, particularmente, almeja-se controlar os efeitos das variáveis 

omitidas do modelo que variam entre as unidades transversais e conservar-se invariante ao 

longo do tempo. Diante disso, os coeficientes angulares 𝛽𝑖𝑡 são equivalentes para todas as 

unidades, com exceção do intercepto 𝛽0, o qual é específico a cada unidade de corte 

transversal, mas permanece constante ao longo do tempo. 

Assim, o intercepto capta, integralmente, as diferenças de comportamento entre as 

unidades que compõe a amostra, em outras palavras, o intercepto obtém todos os efeitos das 

variáveis omitidas no modelo. A especificação de efeitos fixos é mais adequada quando se 

tem observações de toda a população em análise e o que se deseja realizar, por seu turno, são 

inferências para os agentes dos quais se dispõe de dados. 

Nessas circunstâncias, o modelo de efeitos aleatórios conserva as mesmas suposições 

do instrumental de efeitos fixos, cuja distinção entre o par de especificações refere-se ao 

tratamento do intercepto, que na modelagem de efeitos aleatórios corresponde à variável 

aleatória e, portanto, não é correlacionado com os regressores, de acordo com Gujarati e 

Porter (2011) e Ferreira e Silva (2017). 

Na especificação aleatória, considera-se que as unidades transversais são amostras 

aleatórias de uma população maior, sendo por tal razão que o intercepto 𝛽0 representa o valor 



 
 

médio de todos os interceptos individuais (de corte transversal) e o elemento de erro 

representa o desvio, configurando-se nos chamados efeitos aleatórios aqui explicitados. 

A literatura, a rigor, aponta alguns testes que auxiliam na escolha da especificação 

mais adequada, dentre esses, Gujarati e Porter (2011) sugerem o teste de Hausman, o qual se 

refere a um teste baseado nas diferenças das estimativas de efeito fixo e aleatório. Logo, a 

hipótese nula admite a suposição de que os parâmetros estimados pela dupla de especificações 

não se diferenciam significativamente, caso a hipótese nula seja rejeitada é preferível a 

adoção do modelo com efeitos fixos. Diante disso, o teste de Hausman assume o seguinte 

contorno: 

 

𝐻 = [�̂�𝐸𝐹 − �̂�𝐸𝐴]′[𝑉 (�̂�𝐸𝐹) − 𝑉 (�̂�𝐸𝐴)]−1[�̂�𝐸𝐹 − �̂�𝐸𝐴]                        (2)  
 

Onde: �̂�𝐸𝐹é o vetor de estimativas de efeitos fixos e �̂�𝐸𝐴é o vetor de estimativas de 

efeitos aleatórios. O teste estatístico de Hausman possui distribuição assintótica χ2 (qui-

quadrado) com 𝐾 − 1 graus de liberdade. 

Diante disso e com a pretensão de atingir o objetivo esperado no estudo, o modelo 

empírico a ser estimado revela sua constituição, assumindo a seguinte forma: 
 

𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑡 = 𝛽1 +  𝛽2(FPM𝑖𝑡) +  𝛽3(ICMS𝑖𝑡) + 𝛽4(𝑅𝑇𝑖𝑡) + 𝛽4(𝐷𝑃𝑖𝑡) + 𝛽4(𝐼𝑖𝑡) + 𝛽4(𝐷𝑆𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡    (3) 
 

A) onde, 𝐻𝑖𝑎𝑡𝑜𝑖𝑡 é o hiato de recursos do município i no instante t, sendo esta a 

variável dependente do modelo; 

B) FPM𝑖𝑡 é a cota parte do Fundo de Participação dos Municípios doente federativo i 

no momento t; 

C) ICMS significa a cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Serviços do ente municipal i no tempo t; 

D) RT𝑖𝑡 é a Receita Tributária da esfera municipal i no instante t; 

E) DP corresponde à Despesa com Pessoal da entidade governamental local i no 

momento t; 

F) DI representa o Dispêndio com Investimento do ente federativo i no período t; 

G) DS se refere às Despesas Sociais do município i no instante t. 

 

 Finalmente, esta seção traz alguns sumários pontos metodológicos centrais ao 

desenvolvimento da pesquisa, quer dizer, estão descritos a operacionalização empírica do 

estudo, reservando ao item posterior a preocupação em analisar os resultados principais 

alcançados por ocasião da elaboração do artigo aqui postado. 

 

4. ASPECTOS FISCAIS MUNICIPAIS PAULISTAS E FLUMINENSES 

 

Este item, via de regra, tem a preocupação de discutir os principais resultados 

alcançados pelo modelo antes enfatizado, quer dizer, pretende-se demonstrar o 

comportamento das finanças públicas municipais paulistas e fluminenses precedentes e 

posteriores à crise eclodida em 2008, enfatizando o comportamento tendencial da gestão dos 

entes examinados no estudo, tecendo considerações compatíveis ao resgate procedente da 

literatura sinteticamente observada nesta investigação. 

Antes, porém, torna-se cabível ressaltar que se faz necessário explicitar o teste de 

Hausman, o qual aponta para o estudo no quarteto de estimações do painel de dados, a 

aceitação dos resultados dos denominados efeitos fixos, isto é, os cortes prévios e 



 
 

subsequentes à crise de 2008, invariavelmente nos entes municipais de SP e RJ, admitem tal 

modelo, sendo convergente às evidências expressas por Ferreira e Silva (2016; 2017). 

Entretanto, a escolha não se restringe apenas ao teste de Hausman, além desse se 

observam aspectos relacionados à natureza da investigação, a exemplo da amostra consistente 

com o conjunto de municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, não se admitindo assumi-los 

como uma amostra aleatória, igualmente, há variáveis não contempladas no modelo 

considerado e que, provavelmente, podem afetar o hiato de recursos e, portanto, reforçar a 

escolha do modelo com efeitos fixos. 

 

Tabela 1 – Resultados do modelo de dados em painel para os municípios paulistas 

(2001/2017). 

Variáveis Técnica de Estimação 

 2001 - 2008 2009 – 2017 

Constante -2,9293*** -9,6851*** 

 (-7,046) (-2,838) 

FPM 1,0946*** 4,8945*** 

 (19,76) (25,05) 

ICMS 0,5730*** 1,6374*** 

 (40,81) (42,89) 

RT 0,1645*** 1,4010*** 

 (24,68) (97,77) 

DP -0,1916*** -2,6536*** 

 (-15,85) (174,1) 

DI -0,1377*** -1,8091*** 

 (-8,320) (-163,1) 

DS -0,0076*** -0,0066 

 (-7,582) (11,78) 

R2 0,95 0,95 

Estatística F 784,8405*** 168,9978*** 

Número de observações  4429 5742 

Hausman test Chi-sq. Statistic Chi-sq. Statistic 

Cross-section random 313,272 369,765 

Fonte: elaborada pelos autores, a partir dos dados do FINBRA/STN (2019). Nota: Coeficientes significativos 

a 10% (*), a 5% (**) e a 1% (***). A estatística t em parêntese. 
 

De posse das evidências apresentadas na Tabela 1, por seu turno, notam-se que as 

rubricas de arrecadação municipais paulistas mostram repercussões factíveis ao previsto na 

literatura, de maneira que um incremento na RT, ICMS e FPM impacta, invariavelmente e, 

positivamente, no hiato de recursos, melhorando as condições fiscais dos entes examinados, 

de acordo com subsídios constantes em Silva Filho et al. (2017). 

Assim, antes da crise de 2008, um acréscimo de 1,00 Real no FPM, ICMS e a RT, 

respectivamente, produz efeitos sobre o hiato de recursos municipais de SP da ordem de 1,09 

Real, 057 e 0,16 Centavos, aproximadamente, denotando haver reduzida reverberação das 

receitas próprias e os repasses federais permanecem com o protagonismo no sentido da 

conservação do conjunto da arrecadação dos municípios paulistas. 

Some-se a isso, por sua vez, no período pós-crise um aumento de 1,00 Real no FPM, 

ICMS e RT, a rigor, gera expansões no hiato de recursos em torno de 4,89, 1,64 e 1,40 Reais 

aproximadamente e respectivamente, mostrando haver elevações nas rubricas examinadas 

invariavelmente, denotando que o choque traz melhorias nos recursos arrecadados, 



 
 

destacando a expressiva subida dos repasses federais, superestimando o esperado no estudo 

em decorrência dos testes empíricos aqui ressaltados. 

Com efeito, Ferreira e Silva (2016; 2017) e Silva Filho et al. (2017) revelam que os 

testes empíricos assinalam haver predominância do FPM em comparação às demais rubricas 

de arrecadação, explicando que os resultados obtidos para os municípios de SP possuem 

compatibilização na literatura, apenas ocorrendo uma certa inflação nos valores captados pelo 

modelo, provavelmente, a razão decorre dos sobressaltos provocados pela crise mencionada. 

No tocante aos gastos municipais de São Paulo, esses apresentam antes da crise com o 

incremento de 1,00 Real na DP, DI e DS, respectivamente, há uma diminuição no hiato de 

recursos da ordem de 0,19, 0,14 e 0,01 Centavos, aproximadamente, demonstrando uma mais 

representativa influência dos dispêndios com folha de pagamentos e os investimentos 

assumem uma importância inferior, reservando para os gastos sociais a variável de menor 

representatividade fiscal em SP. 

Seguindo o raciocínio, o acréscimo de 1,00 Real na DP, DI e DS, nesta mesma ordem, 

produz uma queda no hiato de recursos em torno de 2,65 e 1,81 Reais e 0,01 Centavos 

aproximadamente no pós-crise, asseverando que os sinais esperados são alcançados, cuja 

peculiaridade é o fato dos dispêndios sociais representarem tão pouco e os investimentos, os 

quais se tinham a expectativa de impactar as condições fiscais residualmente, esses assumem 

certa relevância fiscal nos municípios examinados. 

Afinal, Santolin et al. (2009) e Luna et al. (2017) evidenciam que o perfil 

comportamental aqui obtido é compatível com seus achados, ressaltando haver uma 

preocupação mais importante no plano das restrições fiscais, quer dizer, a LRF deve exercer 

seu papel de instituição formal capaz de diminuir os sobressaltos nas finanças públicas, em 

concordância com North (2001) e Cavalcante (2007). 

Nesse sentido, Ferrari Filho e Conceição (2001), Gala (2003) e Caballero e Kingston 

(2005), a bem da verdade, reúnem elementos institucionalistas nos seus textos, onde as 

leituras mencionadas permitem atestar que a força das regras, particularmente as formais, 

contribuem para restringir maiores desajustes fiscais, ou seja, apesar dos resultados 

municipais paulistas terem no pós-crise valores inflacionados, o fato é que esses conseguem 

exercer mais impacto no hiato de recursos que os gastos, mostrando uma tendência ao não 

desequilíbrio nas finanças públicas consideradas pelo poder regulatório da LRF. 

Após a discussão das evidências municipais de SP, torna-se cabível ressaltar a mesma 

análise aos entes fluminenses, em que se encontram sublinhados na Tabela 2, cuja percepção, 

especificamente, traz nos anos precedentes ao choque desfavorável de 2008, a rigor, uma 

resposta do hiato de recursos a um aumento de 1,00 Real no FPM, ICMS e RT, nesta mesma 

ordem, variações aproximadas de 1,10 Real e 0,01 e 0,36 Centavos, conservando os sinais 

esperados, porém, o ICMS  se configura na rubrica de menor impacto. 

De fato, o FPM continua mantendo seu caráter de protagonismo no sentido de ser a 

principal fonte das receitas municipais do Rio de Janeiro, sendo compatível ao previsto na 

literatura aqui revisitada, todavia, os entes fluminenses aparentam possuir padrões de 

dependência fiscal ligeiramente inferiores ao vislumbrado em São Paulo, ou pelo menos é 

perceptível uma menor influência do repasse estadual. 

Já no corte temporal após a crise de 2008, categoricamente, o hiato de recursos 

responde às variações quanto ao aumento de 1,00 Real no FPM, ICMS e RT, respectivamente, 

havendo acréscimos da ordem de 5,59, 1,40 e 1,49 Reais aproximadamente, conservando a 

tendência antes do evento turbulento economicamente, revelando, contudo, um perfil 

diferente no plano da arrecadação municipal de São Paulo diante do Rio de Janeiro. 

Com efeito, a distinção entre os estados se dá na perspectiva do ICMS, onde o 

recolhimento fluminense parece ser menor que o paulista, reduzindo repasses aos entes 

municipais, cujos reflexos denotam, ao menos tendencialmente, uma queda na dependência 



 
 

fiscal no RJ e, provavelmente, menores sensibilidades às crises no terreno estadual, a exemplo 

do momento de substancial instabilidade fiscal que vem atravessando o estado do Rio de 

Janeiro, daí uma possível assimetria nas áreas observadas. 

 

Tabela 2 –Resultados do modelo de dados em painel com efeito fixo para os municípios 

fluminenses (2001/2017). 

Variáveis Técnica de Estimação 

 2001 - 2008 2009 – 2017 

Constante 3,16727 -2,5972*** 

 (0,3544) (-3,165) 

FPM 1,1023* 5,5948*** 

 (1,918) (10,53) 

ICMS 0,0034 1,4009*** 

 (0,1411) (10,56) 

RT 0,3603*** 1,4938*** 

 (-10,57) (26,12) 

DP -0,1492*** -1,1226*** 

 (15,18) (-39,72) 

DI 0,0026*** 0,4046*** 

 (20,68) (-77,28) 

DS -0,4320*** 0,0580 

 (-7,93) (1,196) 

R2 0,95 0,94 

Estatística F 134,6409*** 52,41828*** 

Número de observações  609 796 

Hausman test Chi-sq. Statistic Chi-sq. Statistic 

Cross-section random 221,207 693,994 

Fonte: elaborada pelos autores, a partir dos dados do FINBRA/STN (2019).  Nota: Coeficientes 

significativos a 10% (*), a 5% (**) e a 1% (***). A estatística t em parêntese. 
 

Agora de posse dos dispêndios municipais fluminenses, faz-se necessário perceber que 

antes da eclosão da crise em 2008, o que se observa aponta haver no aumento de 1,00 Real na 

DP, DI e DS, respectivamente, a resposta do hiato de recursos tende a reverberar na queda de 

0,15, 0,01 e 0,43 aproximadamente, onde o gasto de maior repercussão representa as despesas 

ligadas às modalidades sociais, sendo uma diferença significativa frente aos entes paulistas. 

Entrementes, os resultados após a crise já enfatizada revelam resultados difusos, isto é, 

a DP exerce uma influência negativa sobre o hiato de recursos, enquanto a DI e DS impactam 

positivamente, demonstrando, categoricamente, que os dados oficiais explicitam certa 

inconsistência em virtude dos sinais não seguirem a orientação teórica esperada, gerando 

evidências não tão robustas. 

Assim, a DP produz um impacto sobre o hiato de recursos municipal fluminense 

diante do aumento de 1,00 Real na rubrica com funcionalismo, o reflexo diz respeito a uma 

queda nas condições fiscais pós-crise da ordem de 1,12 Real aproximadamente, mostrando 

que o choque faz ampliar tal repercussão nas contas públicas dos entes do Rio de Janeiro, 

sendo inviável interpretar a DI e DS por apresentarem sinais contrários ao esperado, onde a 

possível explicação decorre dos desajustes provocados pela crise que geram sobressaltos 

bastante importantes nas finanças municipais brasileiras. 

Contudo, torna-se possível estabelecer uma comparação do ponto de vista das gestões 

municipais paulistas e fluminenses, antes e depois da crise de 2008, cuja leitura factível, 



 
 

apoiando esses argumentos nos estudos de Santolin et al. (2009), Luna et al. (2017) e Silva 

Filho et al. (2017), a rigor, procede da percepção da consistência institucional formal da LRF 

no sentido de restringir maiores imprudências administrativas. 

A explicitação prévia, claramente, sustenta-se no fato dos impactos das receitas sobre 

o hiato de recursos, invariavelmente, demonstrarem repercussões mais contundentes se 

comparado aos gastos, quer dizer, os princípios da LRF de limitação à renúncia fiscal e 

controle do comprometimento de pessoal, ao menos tendencialmente, revestem-se de um 

perfil não desprezível para ajustar as contas públicas municipais admitidas. 

Nessas circunstâncias, por sua vez, é relevante atestar que a compreensão teórica 

institucionalista demonstra, pelo menos com razoável chance de ocorrência, uma validade 

central no campo das finanças públicas municipais, denotando haver corolários contundentes 

quanto ao poder restritivo e esse, via de regra, tende a melhorar as condições fiscais de 

qualquer ente federativo, a exemplo dos aqui examinados, ainda que haja crises como das 

proporções do evento de 2008. 

Resta ainda, particularmente, mencionar que Minsky (1986) traz a esta discussão 

através da hipótese de instabilidade financeira, na verdade, a percepção que uma crise produz 

sistematicamente reverberações importantes e, consequentemente, o rebatimento nas finanças 

públicas de entes subnacionais ganha ares de maior dramaticidade, sendo essencial para inibir 

esses efeitos perversos a presença institucional formal manifesta nas normas, como é possível 

admitir na Lei de Responsabilidade Fiscal enquanto instrumento capaz de exercer plausíveis 

influências nos municípios aqui estudados. 

Portanto, apesar das especificidades esmiuçadas, ao menos sinteticamente, as 

condições fiscais municipais paulistas e fluminenses expressas no hiato de recursos revelam 

melhorias via transferências intergovernamentais, especialmente aquelas originárias da União, 

bem como a piora se dá, mais flagrantemente nos gastos com pessoal, independentemente da 

existência do contexto de crise, permitindo aceitação da hipótese do artigo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez tendo mergulhado pelos contornos desta pesquisa, a qual teve como objetivo 

analisar, comparativamente, o comportamento fiscal dos municípios paulistas e fluminenses 

quanto ao impacto da RT, ICMS, FPM, DP, DI e DS sobre o hiato de recursos, durante os 

anos 2001/2017, apontando algumas nuances pertinentes ao aqui esperado. 

De fato, explicitou-se que o Fundo de Participação dos Municípios teve maior 

influência na melhoria das condições fiscais dos entes estudados, além de que o repasse 

estadual manifesto no ICMS foi menos relevante para o contexto das finanças públicas no par 

de períodos no RJ diante da RT, contrastando com o vislumbrado em SP, muito 

provavelmente a razão decorreu do maior poder de arrecadação estadual paulista que transfere 

mais contingentes de recursos aos seus municípios. 

Acrescentou-se a isso, na verdade, a aderência constante nos testes empíricos 

anteriormente realizados e que atestaram a DP como o gasto mais representativo na piora das 

contas públicas dos entes examinados, pelo menos na maioria dos casos, cujas demais 

rubricas tiveram comportamento anômalo ao previsto nos aspectos discutidos neste trabalho 

em termos de recuperação na literatura. 

Assim, notou-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal, por seu turno, não foi 

institucionalmente suficiente para eliminar completamente eventuais instabilidades 

decorrentes da grave crise eclodida no ano de 2008. Todavia, essa instituição reduziu maiores 

repercussões desfavoráveis, mostrando haver influências tendenciais de turbulência 

econômica sobre as finanças públicas de qualquer instância de governo, denotando ser 

relevante as restrições diante do contexto de crise sistêmica no sentido de atenuá-las. 



 
 

O desenho constante nestas páginas, a rigor, explicitou que as gestões municipais de 

estados economicamente fortes como SP e RJ, por sua vez, necessitaram de regras formais 

para minorar tendenciais desajustes fiscais, de maneira que a crise fez manifestar flagrantes 

sobressaltos fiscais, dependência das transferências federais especialmente, comprometimento 

com folha de funcionários públicos e o agravamento do quadro pela crise, daí a indispensável 

presença da LRF no desafiador ambiente até então discutido. 

Afinal, atingiu-se o término desta discussão, tendo essa permitido a aceitação da 

hipótese do artigo, a qual sinalizou algumas interessantes explicitações empíricas. Todavia, 

sugerindo-se aos futuros trabalhos que considerassem mais conjuntos de entes estaduais com 

dinamismos distintos, outros períodos e um número de variáveis econômicas passíveis de 

influências sobre o hiato de recursos, tornando pesquisas da natureza desta atual, ainda mais 

robustas e capazes de indicar evidências não expressas no estudo agora finalizado. 
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