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RESUMO 
Este estudo buscou identificar a existência de uma relação entre a política fiscal de isenção de 

IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados – e as finanças públicas dos municípios baianos, 

tendo como referência indicadores estabelecidos pela LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal. A 

pesquisa empírica utilizou o sistema de coleta de dados, disponibilizados em sítios públicos e 

com o uso de estudo econométrico através das regressões múltipla e probit. O resultado 

demonstra que existe relação entre a política fiscal e a elevação das dívidas de curto e longo 

prazo e dos gastos com pessoal, dos municípios baianos selecionados. Adicionalmente, o 

endividamento dos municípios ocorreu de modo forçado, reduzindo a capacidade de realizar 

políticas públicas e não permitindo separar o bom gestor do mau gestor. O estudo também 

demonstrou que face à implementação da política fiscal do IPI, a probabilidade de o município 

ter a conta rejeitada aumentou em 73%, em razão do descumprimento do art. 42 da LRF. 

 

Palavras-chave: Política Fiscal; IPI. Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT). 

 

1. INTRODUÇÃO 

O endividamento público, de um modo geral, sempre representou uma grande ameaça 

ao equilíbrio das finanças públicas, tanto pelo aspecto de controle, quanto do limite de gasto, 

apresentando como uma das grandes dificuldades a evidenciação nas demonstrações contábeis 

do valor efetivo desta dívida, inicialmente pela falta de um sistema eficiente de controle da 

informação, tanto por parte do devedor, como é até hoje, quanto do credor. Geralmente, 

somente se conseguia alcançar alguma informação mediante auditoria. A forte cultura do 

orçamento na administração pública também prejudicou muito a conscientização da 

importância de uma visão patrimonial. 

Apesar de haver legislações que impunham limites e condições para a assunção de 

dívidas, por parte dos entes públicos, somente após a edição da Lei Complementar no. 101/2000, 

a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), é que se passou a analisar e acompanhar com mais 

critério esta questão, pois houve a inserção de alguns referenciais para limitar os gastos públicos 

e evitar o endividamento, tais como: a) gastos com pessoal; b) restos a pagar; c) dívida 

consolidada, além da implementação de medidas de responsabilização aos agentes públicos que 

desrespeitem os limites estabelecidos. 

O governo brasileiro, ao reconhecer estar sofrendo as consequências da recessão 

econômica mundial, editou a Medida Provisória no. 451/2008, que concedeu benefício fiscal 

aos produtos que sofrem a incidência do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), com vistas 

a estimular a produção industrial brasileira, principalmente para as montadoras de veículos 

instaladas no país, cujo objetivo seria reverter ou minimizar os efeitos desta recessão na 

economia brasileira.  



 

 

Da Costa et al (2014) destaca que os recursos orçamentais deveriam ser usados 

principalmente para compensar o custo mais elevado de recursos para as empresas brasileiras, 

desta forma, a renuncia de parcela do IPI deve buscar auxiliar parcela da indústria brasileira 

que necessita de incentivo. 

Ocorre que o IPI é um dos principais itens da base de cálculo do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM) e do Fundo de Participação dos Estados (FPE), que compõe a 

arrecadação dos entes municipais e estaduais da Federação. Mais especificamente, no que 

concerne ao FPM, o impacto ocorre nos municípios de forma diferenciada, variando na razão 

do grau de participação desta receita no total da arrecadação do município. 

A situação apresenta algumas questões que merecem ser estudadas, tais como:  

a) a interferência da União nos entes subnacionais, através da implementação da política 

de governo que afeta as finanças públicas destes entes; 

b) observância ao art. 14 da Lei Complementar no. 101/2000, por parte da União, ao 

praticar a renúncia de receita; e  

c) possíveis reflexos, perante a Lei Complementar no. 101/2000, nas finanças públicas 

dos entes subnacionais.  

Pode-se deduzir, portanto, que o FPM a ser transferido para os municípios somente 

poderia ser compensado se houvesse aumento no Imposto de Renda (IR) – na mesma proporção 

da redução IPI. Como foi explanado anteriormente, o que se buscou com a redução foi a 

manutenção da produção das montadoras e os respectivos empregos, o que nos remete para o 

entendimento de que o IR não compensará a perda do IPI. 

Segundo Schlesinger e Rolim (2008), o FPM é uma transferência de caráter distributivo 

que, por meio da arrecadação de impostos entre os entes federados, torna-se um instrumento 

para reduzir as desigualdades regionais, por conseguinte, atuando como ponto de equilíbrio 

socioeconômico entre estados e municípios, sendo uma transferência constitucional que tem 

como base de cálculo o IR – Imposto de Renda – e o IPI – Imposto sobre Produtos 

Industrializados. A repartição entre os municípios é feita com base na população, sendo 

utilizado o critério de rateio por coeficiente, iniciando em 0.6 para municípios com população 

de até 10.188 habitantes e indo até 4.0 para municípios com população superior a 156.216 

habitantes. 

Os municípios baianos que recebem o FPM, cujo coeficiente seja até 1.0, têm uma alta 

relação de dependência com o total das receitas. Considerando os dados coletados do ano de 

2012 dos municípios pesquisados, esse grau de dependência é de 42,65%, enquanto que para 

os municípios que têm coeficiente acima de 2.8, este índice é de 18,85%. Quando o governo 

federal utiliza a renúncia fiscal, por meio da desoneração do IPI sobre a venda de veículos 

automotores, linha branca e móveis como instrumento de política de governo para influenciar 

a economia, acaba impactando nas transferências do FPM aos entes municipais da federação. 

A LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) estabelece critérios 

rígidos para evitar o desequilíbrio fiscal, tanto no aspecto da renúncia fiscal quanto no do 

endividamento público.  

O cumprimento do Art. 42 da LRF, tem por objetivo evitar que o gestor de um ente, no 

último ano do respectivo mandato, deixe para o seu sucessor dívidas de curto prazo sem 

disponibilidade de caixa, dívidas essas que se referem principalmente a restos a pagar (despesas 

empenhadas e não pagas), retenções, consignações e outros passivos de curto prazo. 

A LRF, em seu art. 14, exige que, ao se pretender fazer uma renúncia fiscal, é 

indispensável a existência de um estudo de impacto orçamentário-financeiro, a fim de que, 

desse modo, seja possível garantir a efetividade de uma renúncia fiscal que suporte a política 



 

 

econômica e financeira estabelecida pelo governo brasileiro e, por conseguinte, garanta que os 

resultados esperados pelo esforço fiscal realmente sejam alcançados. 

Por fim, a queda na arrecadação diminui a capacidade financeira dos municípios em 

honrar suas obrigações, o que pode ensejar o aumento do endividamento de curto e longo prazo. 

Decorre disso a importância em se avaliar detidamente como e quais devem ser os pré-requisitos 

necessários para que o Governo Federal possa utilizar o instrumento da renúncia fiscal de 

tributos que apresentem a característica de poderem ser repartidos com outras esferas de 

governo, tais como o IPI e o IR. 

Desta forma, a política fiscal adotada pelo governo brasileiro através da redução do IPI 

– Imposto sobre a Produção Industrial motivou o objetivo desta pesquisa, que é identificar 

quais as consequências nas finanças públicas dos municípios baianos após a 

implementação dessa medida, tendo como ponto de referência indicadores da Lei 

Complementar nº. 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

2.  REVISÃO DE LITERATURA 

Este imposto compõe a base de cálculo do FPM – Fundo de Participação dos 

Municípios, principal recurso e integrante da receita de grande parte dos municípios brasileiros, 

principalmente para aqueles cujo coeficiente do FPM seja de até 1.0 (municípios com até 16.980 

habitantes), não deixando de observar o arcabouço legal que envolve a questão, com destaque 

para a LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.  

De acordo com Matias-Pereira (2012, p. 87), a administração pública no sentido formal 

é “[...] o conjunto de órgãos para consecução dos objetivos do governo [...]” e, no sentido 

material é “[...] o conjunto das funções necessárias aos serviços públicos em geral [...]”. 

Nesse sentido, Meirelles, Aleixo e Burle (2014, p. 66) afirmam que o governo é 

responsável pela condução política dos negócios públicos, utilizando os poderes e órgãos que 

o integram para atingir seus objetivos. Salientam, também, que “a Administração é o 

desempenho perene e sistemático, legal e técnico dos serviços próprio do estado ou por ele 

assumidos em benefício da coletividade”. Assim, compreende-se que o Estado detém a 

responsabilidade de atender às demandas da sociedade, com serviços públicos de qualidade, 

realizando-os por meio da administração pública. 

 

2.1 Finanças Públicas Municipais 

As finanças públicas no mundo globalizado, segundo Matias-Pereira (2012), passaram 

a ter novas funções, além da atividade fiscal que é realizada pelos poderes públicos visando a 

captar recursos a serem aplicados no custeio dos serviços públicos e em investimentos. Assim, 

o estado tem se tornado cada vez mais um promotor de desenvolvimento, ao realizar 

interferências nas atividades econômica, política e social. Também, pode-se destacar o seu 

poder de interferência no mercado, tanto pelo aspecto legal – por meio do qual o estado pode 

proibir, subsidiar ou tributar – como pela determinação da mudança física de recursos e das 

decisões econômicas dos cidadãos e dos empreendimentos. Por isso, tais fatores tornam o 

estado um agente preponderante na economia. 

Os aspectos tributários e orçamentários precisam ser observados, sendo que o primeiro 

decorre do poder concedido por força de lei, tendo por objetivo, através desses recursos, tornar 

possível que a administração pública possa exercer suas funções; por outro lado, no segundo 

aspecto, o que se objetiva é o estabelecimento do modo como os recursos serão utilizados, 

observando a natureza do poder público e as prioridades estabelecidas pela sociedade.  

Os benefícios da implementação da LRF são inquestionáveis, embora tenha havido 

alguns contratempos, conforme citado por Dalmonech, Teixeira e Sant’Anna (2011). Para esses 



 

 

autores, o tratamento homogêneo da lei acarretou uma maior pressão nos estados com maior 

capacidade fiscal, administração fazendária mais organizada e maior crescimento econômico, 

quando deveriam ter estabelecidos critérios com o objetivo de privilegiar o atingimento de 

metas adequadas ao porte e características regionais. Isto permitiu que houvesse a possibilidade 

de se realizar gastos com pessoal para fins pessoais, com visão de curto prazo, em detrimento 

de ações estratégicas de longo prazo, o que fez aumentar a ineficiência do serviço público pela 

falta de investimento em infraestrutura e modernização desses serviços.  

 

2.2 Endividamento Público 

Conforme Macedo e Corbari (2009), o endividamento público resulta do descompasso 

das despesas quando maiores do que as receitas do ente público, sendo que o equilíbrio somente 

é possível por meio de concessão de crédito por terceiro, independentemente se for de forma 

voluntária ou não. A forma voluntária decorre quando o credor obtém empréstimos em 

instituições financeiras, quer seja de natureza pública ou privada, cujo objetivo é equilibrar o 

fluxo financeiro da entidade, ainda que considerada a existência de juros e outros encargos 

decorrentes da concessão do empréstimo. A forma involuntária é proveniente do desequilíbrio 

fiscal, quando as despesas não financeiras são superiores às receitas não financeiras, ou seja, o 

poder público financia o respectivo caixa por meio do atraso no pagamento das despesas junto 

aos fornecedores e servidores públicos, que por comum não acarreta nenhum ônus adicional, 

tais como: juros e encargos financeiros.  

Nesse sentido, Gerick e Clemente (2010) citam como consequência a LRF ter surgido 

em um ambiente orientado pela eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos, em 

resposta aos constantes desequilíbrios das contas públicas e das administrações irresponsáveis 

frente aos entes públicos. Diante dos sequenciais escândalos envolvendo o trato da coisa 

pública, houve a necessidade de enrijecer o controle sobre as finanças públicas e fortalecer os 

instrumentos de planejamento, estabelecendo metas, objetivos e resultados a serem obedecidos 

pelos administradores públicos, o que ocorreu por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Esta legislação tem como objetivo principal, nortear a gestão das finanças públicas para 

alcançar o equilíbrio fiscal. Este equilíbrio será alcançado por intermédio do estabelecimento 

de metas fiscais e para que estas sejam alcançadas, definiu-se mecanismos de acompanhamento 

permanente, de modo que se possa identificar os possíveis problemas e, por conseguinte, 

estabelecer mecanismos alternativos para que as metas sejam alcançadas. O não atingimento 

dessas metas deixará o gestor público ao alcance da legislação que implementou mecanismos 

de punição e de reenquadramento.  

Os principais pontos observados pela LRF são: renúncia de receitas, geração de despesas 

com pessoal, seguridade social, dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de crédito, 

concessão de garantias e inscrição em restos a pagar (Macedo & Corbari, 2009). No que se 

refere aos municípios de porte médio, a pesquisa realizada demonstrou que a margem de 

manobra da gestão financeira depende, principalmente, dos gastos com pessoal e do 

endividamento público, tanto de longo quanto de curto prazo. 

 

2.3 Renúncia Fiscal 

A renúncia de receita é uma forma da administração pública impulsionar uma economia, 

como estratégia para estimular o desenvolvimento ou enfrentar uma crise econômica, estando 

definida no art. 14 da LRF. 

Segundo Almeida (2001), a renúncia de receita é um instrumento de política econômica 

de um governo, pois permite que ocorra um estímulo para promover o desenvolvimento 

socioeconômico de uma região, de um segmento de mercado ou mesmo como um instrumento 



 

 

de fortalecimento econômico, caso haja uma recessão. Na prática, se consolida como uma 

intervenção do poder público, em área privada, com o objetivo de que os benefícios advindos 

desse processo alcancem a toda sociedade.  

Segundo Ruas et al. (2009), independentemente dos avanços já conquistados no controle 

deste instrumento, ainda assim não existe uma demonstração que evidencie a efetividade da 

política implementada, tanto que, na isenção concedida ao IPI que incide sob a venda de 

veículos automotores, não se atingiu o benefício esperado, que era evitar os planos de demissão 

em massa, além do que os municípios sofreram as consequências, com a redução do FPM 

transferido, o que trouxe sérios desdobramentos às finanças públicas dos mesmos.  

 

2.4 Dívida Pública 

A LRF define no seu art. 29 que a dívida pode ser consolidada e/ou mobiliária. No caso 

dos municípios, a dívida que mais frequentemente se encontra é a consolidada, visto que os 

municípios não emitem títulos. A dívida consolidada ou fundada, ocorre através de leis, 

contratos, convênios ou tratados e através da operação de crédito, quando o prazo é superior a 

doze meses; quando é inferior a doze meses, a operação de crédito é uma antecipação da receita 

orçamentária (ARO). 

As dívidas de curto prazo referem-se aos restos a pagar que podem ser processados e 

não processados, sendo provenientes das despesas orçamentárias que foram empenhadas e não 

pagas até o último dia do exercício, o que diferencia os restos a pagar processados dos não 

processados é a liquidação. A liquidação de uma despesa pública ocorre quando o serviço foi 

realizado e/ou a mercadoria foi entregue pelo credor; quando isto acontece, os restos a pagar 

são considerados processados. Outras dívidas de curto prazo são as retenções efetuadas pelo 

Poder Público e as consignações, que são desembolsos decorrentes da função de contratante. 

As dívidas de longo prazo comumente se referem às obrigações sociais e fiscais, tais 

como: parcelamento de débito com o INSS, PASEP, FGTS, contratos de operação de crédito e 

sentenças judiciais. 

 

3. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa empírica foi realizada nos municípios baianos cujo coeficiente de FPM é de 

até 1.0, ou seja, com população de até 16.980 habitantes e acima de 2.8 com população superior 

a 81.505 habitantes, os quais representam uma soma de 232 municípios de um total de 416 

(exceto Salvador, a Capital do Estado).  

A razão da escolha desses 2 (dois) grupos de municípios foi pesquisar se o impacto 

ocorre de modo diferenciado, visto que a participação da receita proveniente de FPM, tem uma 

representatividade diferenciada nesses grupos e como a política fiscal do IPI afeta o FPM, 

também poderíamos ter resultados diferenciados nos grupos estudados. O município de 

Salvador não participou do estudo, isto ocorreu porque a forma de participação na repartição 

do FPM das capitais dos estados e do Distrito Federal é diferente dos demais municípios. Dos 

100% do FPM, 10% são rateados entre as 27 capitais dos estados e do Distrito Federal, 86,4% 

são divididos entre os 5.543 municípios brasileiros, e 3,6% configura-se como uma reserva para 

os municípios com população superior a 142.633 habitantes. Desse modo, incluir a cidade de 

Salvador na pesquisa caracterizaria os dados deste município como um outlier, um dado 

discrepante, fora de qualquer padrão estatístico. 

Foram utilizadas as técnicas de regressão múltipla e regressão probit, por meio dos 

dados em painel, sendo que a amostra se distribui ao longo de um período de seis anos, podendo 

ser observado que, ao longo do tempo, entre 2007 e 2012, vários municípios aparecem mais de 

uma vez, ou seja, apresentam repetição. Este método torna possível analisar as observações das 



 

 

entidades selecionadas por mais de um período. A variável dependente sofre influência das 

características peculiares de cada município estudado neste modelo, diante da impossibilidade 

de mensurar tais características, bem como evita que sejam gerados resultados enviesados. No 

modelo probit, as variáveis explicativas indicam o quanto aumenta a probabilidade de 

ocorrência de um evento. 

Os dados fiscais e contábeis dos municípios, de período anterior a 2007, apresentam 

muita inconsistência, tanto no aspecto da qualidade da informação quanto da ausência de muitas 

informações, esta situação afeta os resultados e podem levar a uma análise distorcida ou até 

mesmo contraditória. 

As variáveis estudadas foram Dívida Fiscal Bruta em % (DFB%) e Gastos com Pessoal 

em % (GP%) explicadas pelas variáveis política fiscal (PFIPI), PIB (PIBReal), Investimentos e 

População. 

O efeito da política fiscal (PFIPI) é identificado por meio de uma deflação do PIB 

(PIBReal) e dos dados coletados: Dívida Fiscal Bruta (em reais e em percentual), Gastos com 

Pessoal (em reais e em percentual). 

Além desses, estudou-se o descumprimento do art. 42 da LRF (dívida de curto prazo) e 

observou-se a evolução do descumprimento deste dispositivo legal (endividamento de curto 

prazo), comparando-se os anos de 2008 e 2012. 

Desse modo, a amostra representa um quadro significativo dos municípios do estado da 

Bahia, o que poderá servir de referência para toda a Federação, desde que se observem os 

mesmos parâmetros, enquanto, concomitantemente, se verificam as consequências para os 

municípios perante as definições previstas na LRF e que foram aduzidas da política econômica 

implementada. 

 

3.1 Modelos Econométricos Utilizados 

Com vistas a atender aos objetivos desta pesquisa, foram estudados cinco modelos 

econométricos, descritos a seguir: 

 

DFB%it = ß0 + ß1PFIPIt + ß2PIBRealit + ß3Investimentosit + ß4Populaçãoit + eit                        (1) 

Dummy pf_ipit = 1 se o ano > 2008, de 2009 a 2012 e 0 se o ano < 2009, 2007 e 2008. 

 

Em que: 

DFB%: logaritmo da Dívida Fiscal Bruta em % dos municípios baianos ajustado, considerando 

a razão em percentual entre a Dívida Fiscal Bruta pela RCL – Receita Corrente Líquida dos 

respectivos municípios baianos selecionados; 

PFIPI: Política Fiscal decorrente da redução de IPI, considerando 1 se o ano for > 2008, e 0 se 

o ano for < 2009; 

PIBReal: Valor real do PIB dos municípios baianos deflacionados pelo IGP-DI; 

Investimentos: Investimentos realizados pelos municípios baianos; 

População: População dos municípios baianos. 

 

No modelo apresentado, a letra t identifica a variação do período da amostra, enquanto 

que a letra i demonstra a amplitude dos efeitos da política fiscal de redução do IPI, sendo que 

o DFB% está no modelo como uma variável dependente, e PFIPI, PIBReal, Investimentos e 

População, como variáveis explicativas. A variável PFIPI tem a função de seccionar o período 

amostral em antes e depois da implementação da política fiscal de redução de IPI, objetivando 

identificar se houve alteração significativa no percentual (%) da Dívida Fiscal Bruta. As 

variáveis  PIBReal, Investimentos e População têm a finalidade de identificar se há alguma 



 

 

relação objetiva com o percentual (%) da Dívida Fiscal Bruta, o PIBReal e, por refletir alterações 

significativas no crescimento econômico do município, pode repercutir no crescimento das 

receitas tributárias e das transferências constitucionais provenientes do ICMS e IPVA. Quanto 

aos  Investimentos, trata-se de uma variável que pode explicar possíveis alterações no percentual 

(%) da Dívida Fiscal Bruta com base, já que grandes investimentos são realizados através de 

operações de crédito, e a variável População pode justificar alterações no coeficiente do FPM, 

que está relacionado diretamente com o IPI. 

 

GP%it = ß0 + ß1PFIPIt + ß2PIBRealit + ß3Investimentosit + ß4Populaçãoit + eit                   (2) 

Dummy pf_ipit = 1 se o ano > 2008, de 2009 a 2012 e 0 se o ano < 2009, 2007 e 2008 

Em que: 

GP%: logaritmo dos Gastos com Pessoal em % dos municípios baianos ajustados, considerando 

a razão em percentual entre os Gastos com Pessoal pela Receita Corrente Líquida (RCL) dos 

respectivos municípios baianos selecionados; 

 

As demais variáveis já foram explicadas acima e não alteram de um modelo para o outro, 

sendo que o GP% está no modelo como uma variável dependente, e PFIPI, PIBReal, 

Investimentos e População, como variáveis explicativas. Os gastos com pessoal, das despesas 

correntes (despesa de custeio) é das mais significativas. 

 

DFB%it = ß0 + ß1PFIPIt + ß2dLIPIt + ß3PIBRealit + ß4Investimentosit + ß5Populaçãoit  

+ eit                     (3) 

Dummy pf_ipit = 1 se o ano > 2008, de 2009 a 2012 e 0 se o ano < 2009, 2007 e 2008 

Dummy dL_ipit = 1 se o coeficiente FPM < 1.1, de 0.6 a 1.1 e 0 se o coeficiente FPM > 2.7 

 

A única questão que sofre alteração entre o modelo 1 e o número 3 é quanto à inserção 

da dummy dL_ipi, que busca identificar se houve significância diferenciada para os municípios 

cujos coeficientes de FPM sejam de até 1.0, dos municípios cujo coeficiente seja a partir de 2.8. 

 

GP%it = ß0 + ß1PFIPIt + ß2dLIPIt + ß3PIBRealit + ß4Investimentosit + ß5Populaçãoit + e   (4) 

Dummy pf_ipit = 1 se o ano > 2008, de 2009 a 2012 e 0 se o ano < 2009, 2007 e 2008 

Dummy dL_ipit = 1 se o coeficiente FPM < 1.1, de 0.6 a 1.1 e 0 se o coeficiente FPM > 2.7 

O que houve de mudança neste modelo já foi citado no modelo anterior. A única 

diferença é que neste último está sendo analisado se o impacto da política fiscal já mencionada, 

em relação ao percentual dos gastos em pessoal, ocorreu de modo diferenciado para os 

municípios cujo coeficiente do FPM seja de até 1.0 dos municípios cujo coeficiente seja de 2.8 

em diante. 

 

𝑃(𝑦𝑖 = 1/𝑥) = 𝐺(∝ +𝛽𝑑_𝑖𝑝𝑖 + 𝛾𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒𝑠)     (5) 

 

Este modelo, diferentemente dos anteriores, é uma regressão probit e, como foi 

explicado anteriormente, o que se objetiva neste tipo de regressão é que os coeficientes das 

variáveis explicativas apontem em quanto se eleva a probabilidade de um evento acontecer. 

 No caso deste estudo, trata-se da probabilidade de descumprimento do art. 42 da LRF 

(y=1) para quanto mais próximo de zero for o impacto da variável política fiscal de IPI (X), 

explicitando uma relação não linear, ganha-se importância para o estudo, posto que, caso o 

Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCMBa), ao apreciar as contas das prefeituras 

municipais dessa unidade federativa, identifique o descumprimento do art. 42 da LRF, as contas 



 

 

serão rejeitadas. A rejeição das contas, por este motivo, traz desdobramentos diversos, 

conforme Figura 1 a seguir: 

 

 
  Figura 1. Quadro das Penalidades pelo descumprimento do Art. 42 da LRF. 

  Fonte: Manual de Demonstrativos Fiscais – STN (BRASIL, 2013, p. 697). 

 

O efeito marginal da política fiscal de IPI sobre a probabilidade de descumprimento do 

art. 42 da LRF é representado na probabilidade do descumprimento do art. 42 da LRF quando 

a política fiscal de IPI é aplicada. 

Para valores de efeito marginal, um acréscimo em X diminui a probabilidade do 

descumprimento do art. 42, e o inverso ocorre quando X diminui.  

Nesse sentido, sendo a variável dependente binária, utiliza-se a regressão probit, 

conforme especificado acima, em que y = 1 se há o descumprimento do art. 42 da LRF e zero 

caso contrário. A política fiscal do IPI (d_ipi), que é a variável de destaque na análise, 

corresponde ao efeito fiscal da política implementada. Como variáveis de controle, tem-se o 

PIBReal, que é o PIB deflacionado pelo IGP-DI e os Investimentos Realizados, que é a 

demonstração da capacidade de investimento do município.  

 

4. RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS 

A política fiscal adotada pelo governo brasileiro através da redução do IPI – Imposto 

sobre a Produção Industrial motivou o objetivo desta pesquisa, que é identificar quais as 

consequências nas finanças públicas dos municípios baianos após a implementação dessa 

medida, tendo como ponto de referência indicadores da Lei Complementar nº. 101/00 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal. O IPI é uma receita que compõe o FPM – Fundo de Participação dos 

Municípios –, e estes municípios têm elevada dependência do FPM, tanto que, de uma formal 

geral, o impacto médio na receita total é de 33,39%, sendo que nos municípios cujo coeficiente 

é de até 1.0 esta importância chega a 42,65%, ou seja, praticamente equivale a metade do total 

arrecadado, e em alguns municípios essa relação chega a superar os 70%. Como o FPM é uma 

das receitas que compõem a Receita Corrente Líquida (RCL), variável que a Lei Complementar 

no. 101/00 estabeleceu como parâmetro para medir o comprometimento do ente, tanto em 

termos de dívida fiscal, quanto de gastos em pessoal.  

Os resultados do primeiro modelo estão demonstrados na Tabela 2 – Modelo Dívida 

Fiscal Bruta 1, no qual se utilizou a variável dependente Dívida Fiscal Bruta em percentual (%). 

Identificou-se a probabilidade de 1,1% ao nível de significância de 5%, demonstrando que o 

modelo é significativo. Nesse sentido, a variável PFIPI explica a variação da Dívida Fiscal Bruta 

em porcentagem (%), por conseguinte, pode-se entender que, a partir da implementação da 

política de governo na redução do IPI para veículos automotores, produtos da linha branca e 



 

 

móveis, o percentual da Dívida Fiscal Bruta dos municípios baianos, em média se elevaram em 

5,0%, dos 232 municípios estudados, 213 municípios tem o coeficiente de FPM até 1.0.  

Buscando aprofundar o estudo, fez-se a análise do segundo modelo de regressão, na 

Tabela 3 – Gastos com Pessoal 1, que tem como variável dependente os Gastos com Pessoal 

em percentual (%). Aqui, observou-se o mesmo efeito, ou seja, o modelo é significativo e 

demonstra que, no período estudado, os municípios baianos pesquisados tiveram, em média, 

um aumento no percentual dos gastos com pessoal em 6,14%.  

 
Tabela 1:  

Modelo Dívida Fiscal Bruta 1 

Efeitos Fixos     
Variável Dependente: Dívida Fiscal Bruta em % dos municípios baianos ajustado 

Variáveis Coeficientes Erro Robusto Estatística t Probabilidade 

PFIPI 4,998617 1,939882 2,58 0,011 

PIB Real -5,03E-09 -8,86E-09 -0,57 0,571 

Deflator IGP-DI -31,18545 8,382235 -3,72 0,000 

Investimentos 0,000000285 0,000000198 1,44 0,152 

População 0,0001492 0,0002707 0,55 0,582 

Constante 51,60866 10,78902 4,78 0,000 

R2: 0,0146 Estatística F: 3,37 Probabilidade F: 0,0059 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Considerando que as prefeituras, principalmente as de menor porte, são as grandes 

demandantes de mão de obra nestes municípios, a pressão aumenta muito sobre as respectivas 

finanças públicas. O TCMBa tem rejeitado as contas dos municípios por falta de atendimento 

à LRF, quando se refere à falta de reenquadramento aos limites legais dos gastos com pessoal. 

Este tipo despesa é a mais representativa de uma administração, o atendimento deste dispositivo 

requer que haja aumento na arrecadação e/ou diminuição de despesas com pessoal.  

 
Tabela 2: 

Gastos com Pessoal 1 

Efeitos Fixos     
Variável Dependente: Gastos em Pessoal em % dos municípios baianos ajustado 

Variáveis Coeficientes Erro Robusto Estatística t Probabilidade 

PFIPI 6,138497 1,623241 3,78 0,000 

PIB Real -1,04E-09 -3,43E-09 -0,30 0,761 

Deflator IGP-DI 4,656065 5,694629 0,82 0,414 

Investimentos -7,88E-08 0,000000102 0,77 0,442 

População -0,0001384 0,0000862 -1,61 0,110 

Constante 36,64212 6,421188 5,71 0,000 

R2: 0,0001 Estatística F: 5,82 Probabilidade F: 0,0000 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Considerando que, dos municípios estudados, os que possuem o coeficiente a partir de 

2.8 comumente são aqueles que se caracterizam por serem sedes regionais, consequentemente 

apresentam atividade econômica de maior porte, portanto, possuem uma arrecadação mais 

robusta, principalmente em termos de receita tributária e de ICMS, tanto que a relação do FPM 

com a receita total cai para 20,37%. Nesse sentido, objetivou-se identificar se seria observado 

impacto diferenciado entre os grupos de municípios, conforme a Tabela 4 – Dívida Fiscal Bruta 

2. 
 



 

 

 

Tabela 3:  

Dívida Fiscal Bruta 2 

Efeitos Fixos     
Variável Dependente: Dívida Fiscal Bruta em % dos municípios baianos ajustado 

Variáveis Coeficientes Erro Robusto Estatística t Probabilidade 

PFIPI 10,23978 1,939882 2,58 0,011 

dLIPI -5,148409 6,405028 -0,80 0,422 

PIB Real -8,82E-09 8,06E-09 -1,09 0,275 

Deflator IGP-DI -30,80399 8,642477 -3,56 0,000 

Investimentos 0,000000293 0,000000195 1,5 0,136 

População 0,0001341 0,0002926 0,46 0,647 

Constante 52,10033 11,46276 4,55 0,000 

R2: 0,0012 Estatística F: 3,16 Probabilidade F: 0,0054 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Em relação à dívida fiscal bruta, a variável dLIPI evidencia um percentual de 42,2%, ou 

seja, observa-se que, nos dois grupos de municípios, a variável Dívida Fiscal Bruta em 

percentual (%) é impactada de modo similar, ou seja, não foi identificado que em função do 

coeficiente do FPM, o efeito da política fiscal tenha ocorrido de modo diferente. 

Buscou-se compreender, também, se em relação aos valores percentuais (%) dos Gastos 

com Pessoal1, seriam observados resultados diferenciados entre os segmentos de municípios já 

citados, com relação aos efeitos da política fiscal de redução do IPI, conforme Tabela 5 – Gastos 

com Pessoal 2. Também, não houve impacto diferenciado entre os grupos de municípios acima 

citado, ou seja, os municípios que são sedes regionais e que possuem uma capacidade 

arrecadação mais relevante tiveram impacto similar aos municípios menores, que têm 

coeficiente de FPM em 1.0. 

 
Tabela 4:  

Gastos com Pessoal 2 

Efeitos Fixos     
Variável Dependente: Gastos em Pessoal em % dos municípios baianos ajustado 

Variáveis Coeficientes Erro Robusto Estatística t Probabilidade 

PFIPI 4,797962 2,343592 2,05 0,042 

dLIPI 1,281408 2,631422 0,49 0,627 

PIB Real -4,65E-10 2,93E-09 -0,16 0,874 

Deflator IGP-DI 2,724489 5,865237 0,46 0,643 

Investimentos 0,000000113 0,000000119 0,94 0,346 

População -0,000099 0,0000812 -1,22 0,224 

Constante 38,02448 6,728132 5,65 0,000 

R2: 0,0000 Estatística F: 4,13 Probabilidade F: 0,0006 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Para se realizar o 5º (quinto) estudo, no qual se buscou conhecer como ocorreu o impacto 

na política fiscal do IPI sobre o art. 42 da LRF foi utilizado o método de regressão probit, 

conforme já explicado no capítulo anterior, e o resultado encontrado, conforme a Tabela 6 - 

Descumprimento do art. 42 da LRF, foi de que há correlação entre a política fiscal 

implementada pelo Governo Federal e o descumprimento do art. 42 da LRF. Ou seja, as dívidas 

                                                 
1 A reeleição é um fato relevante na política de um ente municipal, por este motivo, também foi pesquisado se 

havia correlação com a implementação da política fiscal, a Dívida Fiscal Bruta e os Gastos com Pessoal, no entanto, 

os resultados encontrados foram os mesmos.     



 

 

de curto prazo foram superiores às disponibilidades financeiras e a política fiscal do IPI 

aumentou em 73% a probabilidade de os municípios terem as contas rejeitadas face ao 

descumprimento deste dispositivo legal. 

 
Tabela 5: 

Descumprimento do Art. 42 da LRF 

Probit     
Variável Dependente: Descumprimento do art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Variáveis Coeficientes Erro Robusto Estatística z Probabilidade 

d_ipi 0,7316936 0,1419677 5,15 0,000 

PIB Real -7,46e-10 2,85e-10 2,62 0,009 

Investimentos -9,64e-08 3,39e-0,08      -2,84 0,004 

Constante -0,8757453 0,1090092      -8,03 0,000 

Pseudo R2: 0,0851 Log likelihood = -215,07819              Prob > chi2 = 0,0000 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Este é um dado relevante, pois, além do impacto nas finanças públicas dos municípios, 

em se tratando de dívida de curto prazo, o efeito em cadeia é relevante, visto que os 

fornecedores, colaboradores e prestadores de serviços tendem a ficar sem receber pelos serviços 

executados e/ou materiais entregues, gerando desdobramentos em toda a cadeia, principalmente 

por se tratar de uma Prefeitura Municipal. Nos municípios menores, existe uma grande demanda 

de serviços, aquisições e outras realizações, e a situação apresentada pode acabar por gerar 

riscos de colapso no sistema econômico do ente. A recuperação das finanças públicas desses 

municípios é difícil, o que significa dizer que as receitas futuras, ao invés de serem destinadas 

a atender necessidades públicas ou realizar novos investimentos, na verdade terão que ser 

aplicadas no pagamento de passivo contraído em exercícios passados. 

Como foi possível observar na Tabela 6, em caso de descumprimento das obrigações 

contábeis, além da possibilidade da rejeição das contas, o gestor que deu causa poderá ser 

enquadrado nas sanções previstas na legislação vigente, podendo, inclusive, ter seus direitos 

políticos suspensos. 

Acrescentando ao estudo, pode-se ver na Tabela 7, abaixo, que dos municípios 

pesquisados, o descumprimento do disposto no art. 42 da LRF passou de 17,39% para 37,83%, 

nos anos analisados (2008 e 2012). A análise ocorre a cada 4 anos, pois o dispositivo afeta o 

último ano de cada mandato. 

 
Tabela 6:  

Resultado dos Municípios - Art. 42 da LRF 

Em Percentagem Cumprimento Descumprimento Outros 

2008 78.70% 17.39% 3.91% 

2012 52.17% 37.83% 10.00% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 



 

 

 
                 Figura 2. Gráfico do resultado dos municípios - art. 42 da LRF 

                 Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

De acordo com os dados apresentados, e conforme visualizado na Figura 2, é possível 

observar que entre 2008 e 2012, a quantidade de municípios que não atenderam ao art. 42 da 

LRF cresceu 117,53%, isto é, enquanto em 2008, 40 municípios não conseguiram atender ao 

dispositivo legal, em 2012 foram 87 municípios. Outro dado significativo, em conformidade 

com sítio do TCMBa (www.tcm.ba.gov.br), diz respeito aos municípios que não tiveram as 

contas apreciadas, que em 2008 foram 9 (nove) e em 2012, 23 (vinte e três). Tal situação ocorreu 

porque esses entes não prestaram contas, quando isso ocorre, o TCMBa  abre procedimento de 

Tomada de Contas Especial. Nesses casos, a tendência é que os referidos municípios também 

não consigam cumprir o art. 42 da LRF, desse modo, o número de entes municipais que 

descumpriu o dispositivo citado da lei deverá aumentar ainda mais. 

O que se observa é um efeito praticamente em cadeia, caracterizando que a política fiscal 

de redução do IPI impacta negativamente nas finanças públicas de alguns entes. Trata-se de 

uma política que vem comprometendo o crescimento da transferência do FPM e, com efeito, 

afetando os gastos com pessoal, que é a despesa pública mais representativa. Esta se caracteriza 

pelo pagamento aos servidores públicos remunerados, concursados ou não, constituindo-se, 

portanto, em despesas fixas crescentes, inclusive considerando-se que os índices de reajustes 

do salário-mínimo têm sido superiores aos da inflação, bem como acima do crescimento 

nominal do FPM. 

As despesas de custeio, para serem reduzidas, implicam na diminuição de ações 

governamentais, o que é muito difícil, visto que as necessidades sociais são crescentes. Desse 

modo, os encargos sociais decorrentes dos gastos com pessoal e despesas fiscais (o PASEP é a 

despesa mais relevante), originárias das receitas recebidas deixam de ser recolhidas, o que eleva 

o endividamento de curto prazo. Quando não há o recolhimento, a Receita Federal bloqueia a 

transferência do FPM, e como alternativa, os municípios efetuam novos parcelamentos de 

débito, o que permuta a dívida de curto para longo prazo.  

Ocorre que a Resolução no. 43 do Senado Federal, de 2001, limita o comprometimento 

de 11,5% da RCL para o pagamento de juros e principal, nesse momento não é incomum 

encontrarmos situações de municípios, mesmo que comprometendo o máximo permitido, não 

conseguem diminuir o estoque da dívida, tornando o esforço fiscal inócuo.  

Logo, ao se identificar que houve crescimento das dívidas de curto e longo prazo, 

depreende-se que isso ocorre porque as disponibilidades não foram suficientes para cobrir as 

dívidas de curto prazo, mesmo que tenha havido parcelamento de débito das obrigações fiscais 

e sociais. Ou seja, se os encargos sociais e obrigações fiscais não pudessem ser parceladas, o 

descompasso seria ainda maior; o perigoso é que tal situação está comprometendo o futuro das 

próximas gerações, pois se as disponibilidades financeiras não conseguem suprir a dívida de 

curto prazo, mesmo tendo permutado uma parte para dívida de longo prazo, em algum momento 

a situação poderá inviabilizar o funcionamento normal das instituições por falta de 
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disponibilidade de caixa para honrar os compromissos de curto prazo e manter as atividades 

essenciais em pleno funcionamento.  

Por fim, segue abaixo um gráfico que demonstra a curva simultânea das três variáveis 

analisadas: (a) % gastos com pessoal; (b) % dívida fiscal bruta; e (c) descumprimento do art. 

42 da LRF, ficando evidenciada uma tendência de crescimento, conforme foi explicado em cada 

modelo. 

 

 
                Figura 3. Gráfico da curva das variáveis. 

                Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente seção tem a finalidade de evidenciar os resultados encontrados e, por fim, 

sugerir propostas de pesquisas futuras. 

A partir do tratamento econométrico dos dados, as respostas encontradas na presente 

pesquisa foram as seguintes: 

1. A política fiscal de redução de IPI sobre a venda de veículos automotores, linha 

branca e móveis impactou, em média, num aumento de 4,99% (quatro vírgula noventa e nove 

por cento) no percentual da Dívida Fiscal Bruta dos municípios baianos analisados.  

2. Quanto aos gastos totais com pessoal, em média, o impacto foi de um aumento 6,14% (seis 

vírgula catorze por cento), no percentual dos gastos com pessoal, nos municípios baianos 

analisados.  

3. No que concerne ao endividamento de curto prazo, merece destacar o aumento 

significativo, em 2012, dos entes que descumpriram o art. 42 da LRF, neste caso, 87 municípios, 

o que equivale a praticamente 38% dos municípios pesquisados, enquanto que em 2008 eram 

40 municípios, ou seja, 17% do total. Além disso, o estudo demonstrou que face à 

implementação da política fiscal do IPI, a probabilidade de o município ter a conta rejeitada 

aumentou em 73%, em razão do descumprimento do art. 42 da LRF. 

O que fica evidenciado no presente estudo é que o endividamento dos municípios 

ocorreu de modo forçado, reduzindo a capacidade de realizar políticas públicas e não 

permitindo separar o bom gestor do mau gestor. Por esse motivo, tais observações podem vir a 

ser objeto de estudo em pesquisas futuras, as quais se debruçariam sobre outros aspectos, 

inclusive visando a contribuir para revisar o Pacto Federativo e as consequências legais 

advindas de possíveis questionamentos judiciais sobre a adoção de políticas fiscais dessa 

natureza e que não observem na plenitude o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Além do mais, os resultados desta pesquisa podem permitir aos diversos órgãos que atuam na 

área de controle, tais como Ministério Público, Tribunais de Contas e Poder Judiciário, que 

tenham uma visão científica e metodológica do cenário financeiro dos municípios a partir da 

sincronização das variáveis apresentadas neste trabalho. 

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009 2010 2011 2012

% Gastos c/ Pessoal
% Dívida F Bruta
% Desc. Art. 42
Linear (% Desc. Art. 42)



 

 

Os municípios baianos, cujo coeficiente do FPM é de até 1.0, tiveram como 

consequências da implementação dessa política fiscal, um desequilíbrio das finanças públicas 

e aumento de 73% na probabilidade do TCMBa rejeitar as contas pelo não atendimento ao 

previsto no artigo 42 da LRF, ou seja, deixar disponibilidade de caixa para atender as dívidas 

de curto prazo. Os objetivos, também foram atendidos, pois se pode identificar um crescimento 

na dívida fiscal bruta de 5%, uma elevação de 6,14% nos gastos com pessoal e um crescimento 

de mais de 117% dos municípios que deixaram de atender ao disposto no artigo 42 da LRF. 

Enfim, a hipótese da pesquisa foi confirmada, ou seja, foram apresentados os elementos para 

inferir que a política fiscal implementada pelo Governo Federal de redução de IPI aos veículos 

automotores, produtos da linha branca e móveis, sob o aspecto da LRF, impactou as finanças 

públicas dos municípios baianos. 
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