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RESUMO 

A redução das receitas concomitantemente à manutenção ou aumento das despesas, em 

termos reais, resultam em insustentabilidade da situação fiscal. Como consequência, surgem 

índices crescentes de endividamento público, observados nas esferas federal e estadual e 

refletidos no âmbito municipal brasileiro. Apesar das transferências intragovernamentais de 

receitas representarem uma forma de redução das desigualdades econômicas regionais, 

prevista constitucionalmente, este mecanismo tende a ampliar a dependência dos municípios 

em relação a estados e ao governo central. Com o intuito de estabelecer maior governança à 

Administração Pública, em 2000 foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que 

limitou despesas e endividamento, inclusive para municípios. Nesse contexto, o presente 

artigo objetiva analisar a sustentabilidade da dívida pública municipal agregada entre 

dezembro de 2002 e agosto de 2016, período de vigência da LRF. Os resultados indicaram 

sustentabilidade de 2002 a 2015, mas testes suplementares revelaram insustentabilidade a 

partir de março de 2015, condição que se estendeu até agosto de 2016, mesmo após o 

afrouxamento fiscal ocorrido em 2014, cujos efeitos surgiram em fevereiro de 2016.  
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1 INTRODUÇÃO 

A deterioração das finanças públicas dos municípios brasileiros tem se tornado tema 

frequente nos períodos recentes. O diagnóstico é comumente explicado por uma equação 

intuitiva e simples de entender: redução das receitas e concomitante manutenção ou aumento 

das despesas na administração pública. Tal condição, se não revertida ou controlada, resulta 

em insustentabilidade da situação fiscal no longo prazo. 

Entretanto, o que se passa no âmbito municipal é reflexo do que acontece no âmbito 

federal e estadual. No Monitoramento Fiscal referente ao mês de outubro de 2016, documento 

publicado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) que analisa o desenvolvimento das 

finanças públicas no mundo e compara a situação fiscal de diversos países, verificou-se que 

entre países emergentes e países de renda média, que totalizam 40 nações, o Brasil apresentou 

um resultado nominal de -10,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2015, inferior à média 

dos países comparados (-4,4%). Este resultado é pior ainda que o de países como Índia (-

6,9%), China (-2,7%), Rússia (-3,5%), México (-4,1%), Chile (-2,1%) e Argentina (-6,6%), 

apresentando-se melhor que 6 países (–Argélia [-16,2%], Egito [-11,5%], Líbia [-52,5%], 

Oman [-16,5%], Arábia Saudita [-15,9%] e Venezuela [-23,1%]) (International Monetary 

Fund, 2016).  

De acordo com o Banco Central do Brasil (2016), desde o início de 2015 a atividade 

econômica demostrou forte recuo, com consequente aumento do desemprego. Além disso, o 

país convive com inflação persistente e aumento, no período, da taxa de juros utilizada como 

ferramenta de controle pela autoridade monetária, que saiu 11,75% em dezembro de 2014 

para 14,25% a partir de julho de 2015, mantida até outubro de 2016, quando apresentou início 

de trajetória decrescente (14%). Este cenário impacta significativamente sobre as contas 

públicas, em face da redução na arrecadação tributária concomitante ao aumento ou mesmo 

manutenção de gastos predominantemente rígidos, como, por exemplo, gastos de pessoal 

(Confederação Nacional dos Municípios [CMN], 2016).  

Destarte, é neste contexto que uma característica importante das finanças públicas dos 

municípios contribui para o agravamento da situação: a dependência de repasses da União, 

por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), e dos Estados, em função dos 

repasses provenientes do Imposto de Circulação de Mercadorias, o ICMS. 

Por outro lado, em relação às despesas, apenas para citar as obrigações mais 

representativas, que são os gastos com pessoal, segundo a Confederação Nacional dos 

Municípios (CNM), uma pesquisa realizada com 1.697 municípios, revelou que ao menos 

30% da amostra extrapolara o teto de gastos com pessoal até meados de 2016 e outros 29,6% 

estavam próximos de alcançar o limite imposto pela legislação vigente (CNM, 2016)  

O déficit primário nas contas municipais se traduz em aumento do endividamento, o 

que, ocorrendo de forma recorrente não é sustentável no longo prazo. Por sustentabilidade, 

entende-se a geração de receitas que possam cobrir as despesas primárias (superávit primário) 

e também os juros de forma que não permita o crescimento da dívida no longo prazo 

(Hamilton & Flavin, 1986; Simonassi, 2007; Costa, 2009). Foi nesse intuito que a Lei 

Complementar nº 101/2000 (LRF), baseada nos conceitos de boas práticas de gestão do FMI, 

impôs limites à gestão fiscal dos entes federados, com vistas a controlar os gastos e o 

endividamento em função das receitas arrecadadas (Araújo, Santos Filho & Gomes, 2015). 



 

 
 

Com base nesse contexto, o objetivo deste artigo é analisar a sustentabilidade da 

dívida pública municipal agregada no período de vigência da LRF. Complementarmente, os 

objetivos específicos são: analisar, com base na literatura, os reflexos da LRF sobre o 

endividamento dos municípios, avaliar o impacto de afrouxamento fiscal recente na trajetória 

da dívida pública municipal agregada e avaliar a situação recente da dívida pública municipal 

agregada em comparação com os anos iniciais de vigência da LRF. Para tanto, verificou-se a 

existência de raiz unitária e cointegração das séries de dívida/PIB e superávit primário/PIB, 

bem como análise de comportamento do superávit em função do crescimento da economia e 

das taxas de juros, como propôs Pasinetti (1998). Foram utilizados dados mensais referentes 

ao período de dezembro de 2002 a agosto de 2016. 

O trabalho está assim organizado: além desta breve introdução, a segunda parte 

apresenta referencial teórico acerca do federalismo fiscal, transferências intergovernamentais 

e endividamento dos municípios, assim como aborda questões sobre a LRF e apresenta 

conceitos teóricos sobre a restrição orçamentária intertemporal do governo e sobre 

sustentabilidade da dívida pública. A terceira parte aborda a metodologia utilizada cujos 

resultados serão apresentados na quarta parte. Por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
A forma como está instituído o federalismo fiscal no Brasil, financeiramente 

fundamentado na repartição de recursos entre a União e os entes subnacionais, é relevante 

para o entendimento das finanças municipais. Além disso, os limites impostos pela LRF 

pretendiam garantir que o comportamento fiscal dos administradores públicos seguisse uma 

trajetória voltada à austeridade. É nesse contexto que a teoria sobre a restrição orçamentária 

intertemporal do governo e sobre os conceitos de sustentabilidade da dívida pública permitem 

avaliar como se deu o desempenho dos municípios brasileiros, de forma agregada, no período 

após a implantação da LRF. As seções 2.1 a 2.3 apresentam a discussão sobre esses aspectos. 

 

2.1 Federalismo Fiscal e Transferências Intergovernamentais 

A necessidade de presença do Estado surge como resposta às falhas de mercado 

existentes, quais sejam: (a) bens públicos, cujo consumo é indivisível, não rival e não 

excludente; (b) monopólios naturais, caracterizados por retornos crescentes de escala; (c) 

externalidades, que ocorrem quando a ação de um agente afeta outros agentes de forma 

negativa ou positiva; (d) mercados incompletos, que acontecem quando um bem ou serviço 

não é ofertado espontaneamente pelos agentes por não haver interesse econômico; (e) falhas 

de informação, pois o mercado não oferece por si próprio todos os dados necessários para a 

tomada de decisão pelos agentes (Giambiagi & Além, 2016).   

Em vista da necessidade da presença estatal, algumas de suas funções podem ser 

descentralizadas a entes subnacionais, como por exemplo, a política fiscal. Neste caso, 

Giambiagi e Além (2016) apontam que existem diversas razões para a descentralização da 

política fiscal ocorra (fatores econômicos, culturais, políticos, institucionais e geográficos) e 

existem duas abordagens teóricas a explicam: a teoria de federalismo fiscal de primeira 

geração (modelo do principal e agente) e de segunda geração (modelo da eleição publica 

local). No primeiro caso, uma vez que é papel do Estado corrigir falhas de mercado, os entes 

nacionais cumprem a função alocativa ao ofertarem bens e serviços públicos mais adequados 

às características locais, ou seja, há uma espécie de contrato entre governo central e governos 

subnacionais, com repasses de recursos do primeiro, o que estimula a responsabilidade dos 

subnacionais quanto a bens e serviços públicos. Nesse contexto, o governo central ao reduzir 

desigualdades sociais e econômicas estaria cumprindo a sua função redistributiva. Pela teoria 



 

 
 

de segunda geração, há maior autonomia do ente subnacional, pois o processo de tomada de 

decisão cabe ao cidadão, por meio de eleições (Giambiagi & Além, 2016).  

No Brasil, de acordo com Gasparini e Miranda (2006), a Constituição de 1988 

introduziu alterações de cunho tributário, redistribuindo competências e possibilitando que os 

entes subnacionais pudessem ampliar a sua base arrecadatória assim como a sua participação 

na arrecadação federal, o que foi possível por meio da ampliação dos fundos de participação 

estadual e municipal assim como pelo surgimento de outros fundos.  

Nesse sentido, a equalização da arrecadação brasileira, que objetiva a redução de 

desigualdades regionais, está calcada na transferência de um percentual da arrecadação tanto 

do Imposto sobre a Produção Industrial – IPI quanto do Imposto de Renda – IR para Estados e 

Municípios brasileiros, o que ocorre por meio dos Fundo de Participação dos Estados (FPE) e 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), por meio (Gasparini & Miranda, 2006). 

Por outro lado, estudos apontam que essas transferências também possuem um lado 

perverso, pois abrem espaço para comportamentos fiscais irresponsáveis dos administradores 

estaduais e municipais, produzem efeito expansivo nos gastos (flypaper effect), tendem a 

estimular a ineficiência de arrecadação e a incentivar o comportamento free-rider por parte 

dos recebedores, caracterizado pela acomodação do esforço fiscal. (Veloso, 2008; Cossio, 

1998; Carvalho, De Oliveira & Carvalho, 2009; Nascimento, 2010). Há evidências, inclusive, 

de que os municípios acabam por criar dependência em relação às transferências 

governamentais (Massardi & Abrantes, 2016; Morais & Bonifácio, 2016) e esse é um fator 

desfavorável às finanças municipais, repercutindo diretamente no aumento do endividamento. 

Pinto, Coronel, Vieira e Ceretta (2015) afirmam que o endividamento dos estados e 

municípios brasileiros é oriundo da crise externa do início da década de 1980. Lopreato 

(2016), ao analisar a dívida líquida do setor público (DLSP) verificou que a dívida dos 

estados e municípios cresceu continuamente desde 1991, ganhando impulso a partir de 1994, 

até alcançar 13,5% do PIB em 1998, elevação que ocorreu por meio da expansão da dívida 

interna (mobiliária e bancária), uma vez que dívidas renegociadas ficaram estáveis. 

 

2.2 Lei de Responsabilidade Fiscal 

A Constituição Federal de 1988 já definia a necessidade de uma lei que fixasse os 

princípios norteadores das finanças públicas, demonstrando que o endividamento público é 

uma questão central do governo. Segundo Giambiagi e Além (2016), inspirada no caso de 

sucesso da Nova Zelândia, a LRF foi aprovada em 2000 e definiu como deveria ser o 

comportamento dos três níveis de governo com relação às finanças públicas. A LRF forneceu 

mais instrumentos de controle, com vistas à eficácia na política fiscal, colocando limites ao 

endividamento e à utilização da máquina pública para objetivos de cunho eleitoral por 

gestores públicos (Araújo, Santos Filho & Gomes, 2015).  

Para Matias-Pereira (2012), a LRF representa um código de conduta para os 

administradores públicos de todo o país. Lopreato (2000) afirma que a LRF possibilitou a 

criação de regras de comportamento para os entes federativos, a fim de possibilitar maior 

previsão à situação fiscal. Pinto, Costa e Wilbert (2015) consideram que se a LRF propiciou 

ferramentas de gestão do endividamento e, uma vez que esta é uma forma de governança, a 

lei, em si, seria um instrumento de governança no setor público cujo objetivo é o equilíbrio 

fiscal e controle do endividamento como contribuição para o crescimento estabilizado. O 

controle do endividamento, por sua vez, foi o principal motivo para a elaboração da LRF, de 

acordo com Nascimento e Debus (2002). 

Resumidamente, a LRF fixa e garante limites para despesas com pessoal, para dívida 

pública, determina que sejam criadas metas fiscais trienais, possibilitando o planejamento e o 



 

 
 

controle de receitas e despesas, e não permite a criação de despesa continuada sem indicação 

de fonte ou sem redução das despesas já existentes, de modo a não comprometer orçamentos 

futuros (Lei Complementar nº 101, 2000).  

 

2.2.1 LRF e Afrouxamento Fiscal 

Após a consolidação do Plano Real e a redução da dívida externa, preocupações com a 

dívida interna motivaram a primeira renegociação de dívidas dos municípios que ocorreu em 

novembro de 1993, em função da Lei nº 8.727 (Simonassi, 2007). Ainda assim, no início dos 

anos 2000, o endividamento dos municípios era caracterizado por alta taxa de juros e curto 

prazo de vencimento dos contratos. As dívidas apresentavam prazo médio de 1,96 ano e 

encargos de 37,9% a.a., o que motivou nova renegociação desse passivo pela União em 2001 

(Medida Provisória nº 2.185/2001), estabelecendo encargos atrelados ao IGP-DI mais juros de 

9% a.a. (Secretaria do Tesouro Nacional, 2016). Conforme se observa na Figura 1, a MP 

2.185/2001 é o fator de maior representatividade na composição da dívida dos municípios. 

 

 
Figura 1. Composição da dívida bruta dos municípios (em %) 
Fonte: dados de “Economia e Finanças: Séries temporais”, recuperado de <www.bcb.gov.br> 

 

Em novembro de 2014 foi sancionada a Lei Complementar nº 148, que alterou a LRF 

e a indexação dos contratos da negociação de 2001. Na prática, significou um afrouxamento 

fiscal, pois os contratos passaram a ser atrelados ao menor índice entre IPCA com juros de 4% 

ou taxa SELIC. Dessa forma, o montante do endividamento dos municípios foi reduzido em 

aproximadamente R$ 48 bilhões, passando de R$ 111,5 bilhões em dezembro de 2015 para 

R$ 63,3 em março de 2016 (-43%). A maior parte desse montante refere-se ao município de 

São Paulo que, ao assinar o aditivo contratual em fevereiro de 2016, teve sua dívida reduzida 

em R$ 46 bilhões: o saldo devedor passou de R$ 74 bilhões, em 1º de janeiro de 2016, para 

R$ 27,5 bilhões (Prefeitura de São Paulo, 2016; Secretaria do Tesouro Nacional, 2016) 

 



 

 
 

Tabela 1  

Evolução da dívida líquida dos municípios mais endividados e impacto da LC nº 

148/2014 
Município 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ago/2016 

Salvador  1.150 830 1.108 671 715 472 - 514 

Belo Horizonte  896 1.398 1.572 1.871 2.405 2.980 2.687 

Rio de Janeiro  2.541 4.216 6.599 7.842 8.739 13.736 12.857 

São Paulo  56.506 61.535 66.867 70.857 74.954 84.437 37.230 

Outros 2.171 1.745 2.176 5.294 5.054 9.910 11.084 

Total 63.264 69.724 78.323 86.536 91.866 111.535 63.343 

Nota: As informações estão apresentadas em R$ milhões. Fonte: dados de “Economia e Finanças: Séries 

temporais”, recuperado de <www.bcb.gov.br>. 

 

A dívida dos municípios listados na Tabela 1 representou entre 2010 e 2012 mais de 

95% da dívida consolidada dos municípios, mais de 90% entre 2013 e 2015, e 82,5% em 

2016. Verifica-se maior representatividade do município de São Paulo, que detinha 89,32% da 

dívida total em 2010 e após os efeitos da LC nº 148/2014 passou a responder por 58,78% do 

total em agosto de 2015, permanecendo na primeira posição em termos de endividamento, 

sendo a segunda posição ocupada pelo Rio de Janeiro (4,02% em 2010 e 20,30% em 

agosto/16).   

Na Figura 2, que apresenta a evolução da dívida municipal em relação ao PIB desde 

1998, não se observa em termos percentuais o mesmo aumento observado em valores 

nominais no período de 2010 a 2015 (Tabela 1). Entretanto, a expressiva queda de 2016 pode 

ser percebida em ambos. 

 

 
Figura 2. Evolução da dívida líquida municipal (% PIB): jan/1998 a ago/2016 
Fonte: dados de “Economia e Finanças: Séries temporais”, recuperado de <www.bcb.gov.br> 

 

Conforme Gujarati e Porter (2011), uma mudança estrutural em séries temporais 

ocorre quando os valores dos parâmetros do modelo não se mantêm iguais durante todo o 

período de tempo, sendo que isto pode ocorrer em função de forças externas ao país ou 

internas, como mudanças na política econômica ou ações tomadas pelo legislativo, por 

exemplo. A Figura 2 apresenta uma significativa redução do endividamento líquido dos 

municípios como proporção do PIB ocorrida em fevereiro de 2016, causando uma mudança 

de patamar, uma ruptura cujo resultado não se viu desde o início da série. Esse fator sugere a 

possibilidade de quebra estrutural da série de dívida líquida em relação ao PIB.  

 



 

 
 

2.2.2 LRF e Endividamento dos Municípios 

Gadelha (2011) demonstrou que a LRF impactou positivamente o comportamento 

fiscal dos municípios, melhorando o seu resultado primário. Entretanto, embora represente 

avanços importantes e se constitua em um instrumento de equalização do Federalismo Fiscal, 

a LRF é criticada por Santolin, Jayme Jr. e Dos Reis (2009), que enfatizam, por exemplo, o 

fato de tratar desiguais de forma igual ao desconsiderar o tamanho do município e sua 

capacidade orçamentária. Esse fato, na visão dos autores, provoca um engessamento 

orçamentário de pequenos municípios, acentuando desequilíbrios regionais. Os resultados de 

Lima (2011), ao analisar o desempenho do nível da dívida dos grandes municípios brasileiros 

de 2000 a 2008, acentuaram a eficácia da LRF no controle do endividamento, mas também 

demonstraram que as transferências voluntárias atuam como força contrária ao desempenho 

da dívida, pois flexibiliza as restrições orçamentárias constantes da Lei. Pesquisas também 

sugerem que a LRF pode não ter sido exitosa em plenitude no propósito de induzir à saúde 

fiscal de municípios. A Tabela 2 apresenta estudos acerca da relação entre dívida dos 

municípios e a LRF, sendo possível verificar pontos convergentes e divergentes entre eles. 

 

Tabela 2 

Estudos sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e Municípios 
Autores Artigo Principais conclusões 

Araújo, Santos 

Filho e Gomes 

(2015) 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal: efeitos e consequências 

sobre os municípios alagoanos 

no período 2000-10 

Logo após a promulgação da Lei, os municípios cumpriram 

os limites com as despesas com pessoal e endividamento. 

Porém no longo prazo há dificuldade em atingi-los, o que 

causa desequilíbrios nas finanças públicas. 

Linhares, Penna e 

Borges (2013) 

Os efeitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no 

endividamento dos municípios 

do Piauí 

Após a LRF, os municípios objeto do estudo reduziram seu 

endividamento entre 6,69 e 7,92%. 

Cardoso, 

Gomide, Gomide 

e Martins (2013) 

O impacto da lei de 

responsabilidade fiscal sobre a 

gestão municipal: um estudo 

de caso do município de São 

Miguel do Anta – MG 

Em relação aos gastos com pessoal e endividamento, os 

municípios cumpriram os limites impostos pela LRF, sendo 

observado recuo no endividamento em relação à receita no 

período entre 1998 e 2008. 

Mello e 

Dalchiavon 

(2012) 

A Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) e o impacto 

sobre o endividamento dos 

municípios potiguares 

O estudo sugere que a LRF tenha contribuído para controlar a 

dívida de alguns municípios, mas a concentrou naqueles que 

não conseguiram controla-la. Dados demonstraram que a 

maioria já cumpria os índices impostos pela Lei mesmo antes 

de sua vigência.  

Jesus Macedo e 

Corbari (2009) 

Efeitos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal no 

endividamento dos 

Municípios Brasileiros: uma 

análise de dados em painéis 

Durante o período de 1996 a 2006, o desempenho da variável 

“estrutura de capital” sugere que houve mais efetividade na 

gestão da dívida e das fontes de capital, assim como foi 

possível verificar que os municípios deixaram de praticar 

rolagem de dívida. 

Costa (2008) 

Reflexos da lei de 

responsabilidade fiscal no 

endividamento dos municípios 

brasileiros 

O estudo sugere que a LRF não tenha contribuído para a 

redução da dívida pública pois o limite estabelecido para esse 

indicador foi superior ao realizado pelas cidades brasileiras. 

Ou seja, a LRF objetivava controlar apenas os municípios 

mais endividados, como São Paulo, por exemplo, que 

apresentava o mais alto endividamento no período estudado 

(1999 a 2004). 

Fioravante, 

Pinheiro, Vieira 

(2006) 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal e Finanças Públicas 

Municipais: impactos sobre 

despesas com pessoal e 

A LFR fixou limites acima dos índices realizados pelos 

municípios, estimulando aumento dos gastos daqueles que 

gastavam menos que o teto. A minoria que tinha gastos 

superiores ao limite se adequou. A LRF controlou o 



 

 
 

Autores Artigo Principais conclusões 

endividamento endividamento de alguns municípios e provocou ajuste da 

maioria que extrapolava o limite. Entretanto, os que não o 

fizeram, aumentaram a sua participação na dívida agregada. 

Nota. A tabela mostra estudos que analisaram a relação entre LRF e municípios. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

2.3 Restrição Orçamentária Intertemporal e Sustentabilidade da Dívida Pública 

Em 1944, Domar iniciou o debate sobre a conceituação de sustentabilidade da dívida 

pública com a publicação de seu artigo “The burden of debt and national income”, o qual, em 

linhas gerais, analisou algumas regras de crescimento da relação dívida líquida / PIB. A partir 

daí esse conceito passou a ser um dos mais utilizados analisar a existência de sustentabilidade 

da dívida (Neto & Teixeira, 2006).   

De acordo Costa (2009), a sustentabilidade existe se há equivalência ou superioridade 

entre o valor presente dos superávits primários e o estoque de dívida, ou ainda, se a restrição 

orçamentária do governo pode ser atendida sem ruptura nas políticas monetária e fiscal. Tal 

condição corrobora a afirmação de Hamilton e Flavin (1986), de que uma dívida é 

considerada sustentável se a restrição orçamentária governamental é respeitada 

intertemporalmente e pode ser liquidada por superávits primários futuros iguais ao valor 

presente. Além desses conceitos, Ferraz (2016) considera que a sustentabilidade da dívida 

pública seja expressa por uma equação que assegura que o montante da dívida tende, no 

limite, a zero. Ou seja, a dívida não deverá aumentar indefinidamente a uma taxa de 

crescimento superior à taxa de juro real. 

A condição de equilíbrio colocada pela restrição intertemporal do governo pressupõe 

que as despesas governamentais com bens, serviços e juros da dívida ou são supridas pela 

receita advinda de impostos ou são financiadas por emissão de títulos de dívida pública, de 

forma que qualquer variação de componentes dentro da restrição não seja afetada pelos 

preços, ou seja, precisa ser ajustada pela inflação, bem como pelo nível de renda e 

crescimento econômico, quando ocorrerem (Bicalho & Issler, 2011). Ou seja, um governo não 

precisa manter seu orçamento balanceado todo o tempo para ter uma dívida sustentável, mas 

não pode ter déficits primários persistentes em seu orçamento (McCalum, 1984 como citado 

em Luporini, 2001, p. 70). 

Assim, segundo Simonassi (2007), as análises de sustentabilidade comumente 

utilizam-se da equação da condição de equilíbrio dos gastos do governo (bens e serviços e 

juros) com a arrecadação de impostos, que é representada pela restrição orçamentária 

intertemporal.  Esta restrição indica que a dívida no período atual (Dt) é resultante da dívida 

no período anterior (Dt-1) corrigida por uma taxa de juros (r) mais o resultado primário do 

período atual (RPt), conforme a equação  . 

Dessa forma, para manter a dívida constante em relação ao PIB, o que a define como 

sustentável, o governo municipal precisa gerar resultados positivos que sejam equivalentes ou 

superem o impacto da taxa de juros na atualização da dívida (Buiter, 1985; Caldeira, Wilbert, 

Moreira & Serrano, 2016). Portanto, a restrição orçamentária intertemporal é dada pela 

Equação 1, onde r(t, t+T) é o fator que desconta o estoque de dívida e r(t, t+j) é o fator de desconto 

do resultado primário entre o período t e t+j. 

 

                                                                                      (1) 

 

A restrição orçamentária intertemporal estabelece que o valor presente dos resultados 

primários exceda o valor presente dos resultados primários futuros de maneira a superar a 



 

 
 

diferença entre a dívida inicial e o valor presente da dívida final. Assim, se o lado direito da 

Equação 2 for igual a zero, há condição suficiente para que seja caracterizada a 

sustentabilidade da dívida pública, não existindo a situação de “jogo de Ponzi”, o que, 

conforme Giambiagi e Além (2016), ocorre quando o devedor incorre em outra dívida a fim 

de cumprir o pagamento de juros e principal da dívida já existente. 

Para Bohn (1998), a resposta do resultado primário ao aumento da relação dívida 

líquida/PIB indica de forma confiável a existência ou não de sustentabilidade da dívida. Para 

o autor, a identidade orçamentária do governo não depende das variações dos juros e do 

crescimento da economia (Caldeira, Wilbert, Moreira & Serrano, 2016). Dessa forma, a 

relação da dívida sobre o PIB atual depende da diferença corrigida entre esta mesma variável 

e o resultado primário, ambos no período anterior. Ou seja, existe a necessidade de resultados 

positivos (superávits) para que haja sustentabilidade. Assim, se a relação dívida líquida/PIB 

aumenta, os governos podem responder por meio de aumento do resultado primeiro positivo, 

de forma a manter esta relação sustentável. 

Em 1992, o Tratado de Maastricht objetivava, entre outros aspectos, a unificação 

monetária da Europa. Para qualificar os países participantes, estabeleceu critérios que 

deveriam ser atendidos, entre eles, a sustentabilidade de suas finanças públicas. Curiosamente, 

o Tratado não mencionou o que era considerado como sustentabilidade e apenas fez referência 

a duas relações que deveriam ser consideradas: 3% para déficit público sobre o PIB e 60% 

para Dívida sobre PIB (Pasinetti, 1998). Blanchard, Chouraqui, Hagemann e Sartor (1990), 

afirmaram que existiria sustentabilidade quando a relação dívida pública/PIB retornasse ao 

seu nível inicial, o que implica na necessidade de superávits primários.  

Entretanto, Pasinetti (1998) considerou que os autores propunham algo analiticamente 

complicado e difícil de usar em discussões não estritamente acadêmica. Além disso, por 

criticar os limites do Tratado de Maastricht, propôs uma inequação para definir algébrica e 

geometricamente a área da sustentabilidade das finanças públicas, envolvendo três 

magnitudes: a relação déficit/PIB, dívida/PIB e a taxa de crescimento. Para o autor, existe 

sustentabilidade da dívida como proporção do PIB quando esta diminui ou se mantém 

constante no tempo. Assim, o déficit/superávit nominal possa ser expresso pela variação da 

dívida, que por sua vez é resultado da diferença entre receitas e despesas primárias menos a 

variação do estoque da dívida (de acordo com os juros). Entretanto, tanto o déficit nominal 

quanto o primário (SP), assim como a dívida (D), também podem ser expressos em termos 

relativos ao PIB (Y). Neste caso, a sustentabilidade definida em termos do superávit primário 

obedece a Equação 2, onde (i) é a taxa de juros e (g) o crescimento do PIB: 

 

                                                                                                               (2) 

 

Pasinetti (1998) demonstra, portanto, que a sustentabilidade da dívida pública é 

atingida quando o governo consegue gerar superávit primário que seja igual ou maior que a 

diferença entre a taxa de juros e o crescimento do PIB multiplicada pela relação entre o 

estoque da dívida e o PIB.                                                                                  

 

3 METODOLOGIA 

A análise da Figura 2 da evolução da dívida liquida dos municípios como proporção 

do PIB indica que pode ter havido quebra estrutural no período. Conforme já relatado, 

mudança relevante ocorreu em fevereiro de 2016 como consequência da LC nº 148/2014 e da 

adesão do município de São Paulo às novas condições da dívida.  



 

 
 

Com o objetivo de investigar a existência de sustentabilidade da dívida pública 

municipal no período pós LRF, a análise foi realizada, primeiramente, por meio de teste 

econométrico de raiz unitária e cointegração das séries do superávit primário municipal 

agregado como proporção do PIB (RPPIB) e da dívida líquida municipal agregada como 

proporção do PIB (DLPIB), compreendendo dois períodos distintos, iniciados nos últimos 

doze meses a partir de dezembro de 2002 indo até agosto de 2016 e dezembro de 2015. Em 

seguida avaliou-se a reação por meio de regressão, compreendendo o período de dezembro de 

2002 a dezembro de 2015, também considerando fluxo de doze meses. Por fim, aplicou-se a 

formulação matemática desenvolvida por Pasinetti (1998), compreendendo o período de 

dezembro de 2002 a agosto de 2016.  

Esse último teste justifica-se pelo fato de que o curto período após a redução da dívida 

ocorrida em fevereiro de 2016, com apenas 8 observações, não permite avaliar a 

sustentabilidade teste de raiz unitária e cointegração. Além disso, Simonassi (2007) afirma 

que esses testes não são precisos quando existe a presença de quebra estrutural nas séries, pois 

não conseguem identificar o número desses eventos. Segundo ele, seria mais realista 

considerá-los como variável aleatória e não determinística.  

 

3.1 Amostra de dados 

A escolha do período inicial ocorreu em função da disponibilização dos dados 

agregados dos municípios a partir de 2001 pelo BCB. Como os dados foram anualizados, a 

disponibilidade ocorreu a partir de dezembro de 2002, representando quinze anos e três meses 

de vigência da LRF. 

Foram utilizados dados mensais coletados no sítio do BCB. Para o teste de Pasinetti 

(1998), os dados utilizados, sempre considerando doze meses, foram: taxa de juros implícita 

da dívida municipal (i); PIB acumulado em valores correntes, de onde foi extraída a variação 

nominal (g); saldo da dívida líquida municipal (D); superávit primário (Sp) municipal. Essas 

duas últimas séries também foram utilizadas nos testes econométricos. 

 

3.2 Estacionariedade e Cointegração 

Pioneiros no assunto, Hamilton e Flavin (1986) testaram a sustentabilidade fiscal por 

meio de teste de estacionariedade do déficit orçamentário para avaliar a sua consistência com 

a restrição orçamentária temporal. A partir de então, diversos estudos utilizaram testes de raiz 

unitária e cointegração para avaliar a sustentabilidade da dívida pública (Caldeira, Wilbert, 

Moreira & Serrano, 2016; Simonassi, 2007; Hakkio & Rush, 1991; Bohn, 1991).  

Econometricamente, a condição para sustentabilidade da dívida pública pode ser 

caracterizada pela estacionariedade e por sua cointegração com o resultado primário. Dessa 

forma, foram realizados testes de raiz unitária pelo método Dickey-Fuller Aumentado para 

testar a hipótese nula de não-estacionariedade da dívida líquida e do resultado primário 

municipal sobre o PIB. Em seguida foi testada a cointegração das duas séries por meio do 

teste de Johansen a fim de verificar, mesmo que não sejam estacionárias em nível, se as séries 

possuem relação de longo prazo (Gujarati & Porter, 2011). 

Identificada a cointegração, o número de defasagens do modelo será definido com 

base nos seguintes critérios: Teste estatístico LR sequencial modificado (LR), Erro de 

Predição Final (FPE), Akaike Information Criterion (AIC) e Hannan-Quinn (HQ) e Schwarz 

Information Criterion (SIC).  

 

 

 



 

 
 

3.3 Causalidade de Granger 

De acordo com Granger (1969), uma variável X causa outra variável Z no sentido de 

Granger caso a observação de X no presente ou no passado ajude a prever valores futuros de 

Z para algum horizonte de tempo. Gujarati e Porter (2011) observa que a existência de uma 

relação entre variáveis não prova causalidade ou a direção da influência. Entretanto, em 

regressões que envolvem dados de séries temporais, se determinado evento A ocorre antes de 

um evento B, é possível que A cause B, não sendo a recíproca verdadeira (Koop, 2000 como 

citado em Gujarati & Porter, 2011). O teste da causalidade de Granger pressupõe que as 

informações relevantes à previsão de variáveis preditivas somente estão contidas nos dados de 

série temporal dessas variáveis (Gujarati & Porter, 2011). Portanto, o teste de causalidade 

Granger será realizado para a verificação da natureza da relação entre as duas variáveis 

(RPPIB ou DLPIB). 

 

3.4 Modelo 

Uma vez identificada a condição de não estacionariedade das séries RPPIB e DLPIB, é 

possível proceder uma regressão de cointegração da primeira em relação à segunda, sem que o 

processo do termo de erro seja modelado explicitamente (Bohn, 1998). O procedimento foi 

realizado seguindo o modelo descrito na Equação 3. 

 

itd-t10it μ+β +β= DLPIBRPPIB                                                                                   (3) 

 

Onde: RPPIBt: é o Resultado Primário Municipal Agregado em relação ao Produto 

Interno Bruto, no período t; DLPIBt: Dívida Líquida Municipal Agregada em relação ao 

Produto Interno Bruto, no período t menos d, que é a defasagem a ser definida conforme o 

critério de seleção VAR; uit: erro aleatório da regressão. 

Após a realização da regressão de cointegração, será realizado o teste de raiz unitária 

dos resíduos a fim de comprovar a estacionariedade, pois conforme sugerido por Trehan e 

Walsh (1988) é equivalente ao teste de cointegração.  

 

3.5 Teste de Sustentabilidade de Pasinetti (1998) 

Tendo em vista a análise da Figura 2, referente à evolução da dívida pública municipal 

agregada, sugerindo uma quebra estrutural a partir de fevereiro de 2016, a sustentabilidade da 

dívida será testada, conforme a proposta de Pasinetti (1998), pela Equação 4. 

 

  DLPIB×giRPPIB ≥                                                                                              (4) 

 

Onde RPPIB: é o Resultado Primário Municipal Agregado realizado em relação ao 

Produto Interno Bruto. O resultado primário requerido é dado pelo lado direito da inequação, 

  DLPIB×gi  , no qual i representa a taxa de juros nominal implícita, conforme sugestão de 

Gobetti e Schetitini (2010), g, a taxa de crescimento nominal do PIB e DLPIB, a Dívida 

Líquida Municipal Agregada em relação ao Produto Interno Bruto 

 

4 RESULTADOS 

Nesta seção serão apresentadas primeiramente as estatísticas descritivas das séries 

RPPIB e DLPIB e, na sequência são apresentados os resultados dos testes descritos na 

metodologia para avaliar a existência de sustentabilidade da dívida pública municipal 

agregada. 

 



 

 
 

4.1 Estatísticas Descritivas 

As estatísticas descritivas (Tabela 3) revelam que os valores de medidas de tendência 

central (média, mediana) são aproximados para as variáveis, o que é compatível com a 

presença de normalidade da distribuição dos dados. As curtoses com valores superiores a 3 

indicam que as curvas das variáveis são leptocúrticas para o período de dez/02 a ago/16 e 

platicúrticas (caudas pesadas) entre dez/02 e dez/15. Embora haja assimetria dos dados, eles 

não possuem desvios acentuados.  

 

Tabela 3 

Estatísticas descritivas do Resultado Primário / PIB e Dívida Líquida / PIB  

  

dez/02 a ago/16 dez/02 a dez/15 

RPPIB DLPIB RPPIB DLPIB 

Média 0,100399 1,80852 0,106162 1,84115 

Mediana 0,102842 1,76783 0,106248 1,783926 

Máximo 0,190216 2,377182 0,190216 2,377182 

Mínimo -0,036365 1,053759 0,010315 1,566477 

Desvio Padrão 0,041113 0,294062 0,03273 0,254999 

Assimetria -0,837505 0,041296 -0,004334 0,793031 

Curtose 4,28272 3,242977 2,624376 2,267531 

Nº de Observações 165 165 157 157 

Nota. RPPIB = Resultado Primário/PIB; DLPIB = Dívida Líquida/PIB. Fonte: dados de “Economia e Finanças: 

Séries temporais”, recuperado de <www.bcb.gov.br> 

 

Para testar o risco de multicolinearidade foi feito o teste de correlação que resultou em 

0,60 e 0,42 para os períodos de dez/02 a ago/16 e dez/02 a dez/15, respectivamente. Segundo 

a regra sugerida por Gujarati e Porter (2011), há risco relevante de multicolinearidade quando 

a correlação alcança o patamar de 0,8.  

 

4.2 Testes Econométricos 

Para testar a estacionariedade das séries, ou seja, identificar a presença de raízes 

unitárias, foram utilizados o teste ADF nas duas séries e nos dois períodos analisados: série 

completa, de dez/02 a ago/16 e de dez/02 a dez/ago/16. Os resultados revelam a hipótese nula 

de que existe raiz unitária nas duas séries e nos dois períodos não pode ser rejeitada. 

 

Tabela 4 

Teste de raiz unitária: Dickey-Fuller Aumentado  

Período 

(últimos doze meses) 
Variável Estatística t Probabilidade* 

Valores Críticos 

1% 5% 10% 

dez/02 a ago/16  
RPPIB -1,231 0,6605 -3,4704 -2,879 -2,5762 

DLPIB -0,9046 0,7849 -3,4704 -2,879 -2,5762 

dez/02 a dez/15  
RPPIB -1,8216 0,369 -3,4725 -2,8799 -2,5767 

DLPIB -2,4401 0,132 -3,4728 -2,88 -2,5767 

Nota. RPPIB = Resultado Primário/PIB; DLPIB = Dívida Líquida/PIB. Fonte: elaborada pelos autores. 

*P-valores unilaterais. 

 

Após a confirmação de que as séries são não estacionárias, foi realizado o teste de 

cointegração de Johansen, cuja a hipótese nula é de não cointegração das séries RPPIB e 

DLPIB. Verifica-se, para o período de dez/02 a ago/16, que não pode ser rejeitada a hipótese 

de não cointegração das séries, tanto pelo teste do traço (λtraço), quanto pelo teste do máximo 

autovalor (λmax). A condição para a existência de sustentabilidade é a cointegração, que não 



 

 
 

houve nesse período. Para o período de dez/02 a dez/15, a hipótese nula deve ser rejeitada ao 

nível de 5%. Em outras palavras, há 95% de probabilidade das séries de serem cointegradas, 

tanto pelo teste do traço (λtraço), quanto pelo teste do máximo autovalor (λmax). Portanto, 

RPPIB e DLPIB possuem relação de longo prazo, o que denota a existência de 

sustentabilidade da dívida pública no período compreendido entre dezembro de 2002 e 

dezembro de 2015. 

 

Tabela 5 

Teste de Cointegração de Johansen  

Período 

(últimos doze meses) 

Teste do traço Teste do máximo autovalor 

Estatística t Valor crítico Probabilidade Estatística t Valor crítico Probabilidade 

Dez/02 a ago/16 6,764039 15,49471 0,6052 6,764027 14,2646 0,5174 

Dez/02 a dez/15 22,57038 15,49471 0,0036 20,19852 14,2646 0,0051 

Nota. Nº hipotético de relação de cointegração: nenhuma (denota rejeição da hipótese de não cointegração com 

nível de confiança de 5%). Teste do traço e do máximo autovalor indicam uma cointegração ao nível de 5% de 

confiança. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Diante do resultado de cointegração positiva revelado para o período de dez/02 a 

dez/15, foi realizada a estimação VAR/MCE a fim de selecionar o número de defasagens a 

serem consideradas na regressão. De acordo com os critérios LR sequencial modificado, Erro 

de Predição Final, informação Akaike e Hannan-Quinn, a defasagem selecionada foi de três 

períodos, apesar da indicação de um período do fornecida pelo teste SIC.  

 

Tabela 6 

Critério de ordem de seleção de defasagens VAR 
Defasagem LR FPE AIC SIC HQ 

1 1052,848 3,71E-08 -11,43421 -11.31324a -11,38506 

3 12.40886a 3.47e-08a -11.50060a -11,21835 -11.38593a 

Nota. LR = teste estatístico LR sequencial modificado; FPE = erro de Predição Final; AIC = Akaike Information 

Criterion; HQ = Hannan-Quinn; SIC = Schwarz Information Criterion. Fonte: elaborada pelos autores. 
a Indica a defasagem selecionada por critério. 
 

Em seguida, foi realizado o teste de causalidade de Granger, que comprovou que 

DLPIB “causa Granger” RPPIB, podendo rejeitar a hipótese nula de não causalidade. Ou seja, 

o teste revelou que a dívida de fato precede o resultado primário, confirmando a existência de 

cointegração no período de dez/02 a dez/15, conforme demonstrado na Tabela 7.  

 
Tabela 7 

Teste de Causalidade de Granger 

Hipótese Nula Estatística F Probabilidade 

DLPIB não causa Granger RPPIB 4,80187 0,0095 

RPPIB não causa Granger DLPIB 0,97558 0,3794 

Nota. RPPIB = Resultado Primário/PIB; DLPIB = Dívida Líquida/PIB. Fonte: elaborada pelos autores. 

 

Após a validação dos testes de raiz unitária, de cointegração e de causalidade para o 

período de dez/02 a dez/15, foi realizada a regressão Tabela 8. Para a interpretação dos testes 

é necessário relembrar que a série de resultado primário provém da diferença entre despesas e 

receitas primárias, ou seja, valores negativos representam superávit e valores positivos 

representam déficit. Dessa forma, os resultados indicaram que a relação entre o superávit 



 

 
 

primário e a dívida líquida defasada em três períodos é direta, estatisticamente significante e 

diferente de zero, ou seja, a regressão revela que a dívida pública municipal agregada dos 

municípios brasileiros foi sustentável de dezembro de 2002 a dezembro de 2015. 

 

Tabela 8 

Resultados da Regressão de reação do Resultado Primário em relação à Dívida Líquida 

Variável 
   

ittit μ+DLPIBβ+β=RPPIB 310   

 Coeficiente Erro Padrão Estatística t p-valor Sig. 

C  0,016077 0,028887 0,556553 0,5787  

DLPIB (-3)  0,046220 0,015794 2,926517 0,0040 *** 

Nº  de observações: 151 após ajuste      R2: 0,427936         R2 ajustado: 0,412263 

Nota. RPPIBit = Resultado Primário Municipal Agregado em relação ao PIB, no período t; DLPIBt-1 = Dívida 

Líquida Municipal Agregada em relação ao PIB, no período t; uit = erro aleatório da regressão. Fonte: elaborada 

pelos autores. 

*** Significância dos parâmetros a 99% 

 

Em complementação, o teste de raiz unitária dos resíduos comprovou a sua 

estacionariedade, rejeitando a hipótese nula, satisfazendo a condição exigida para a 

cointegração entre as variáveis RPPIB e DLPIB.   

 

Tabela 9 

Estimativas do teste de raiz unitária Dickey-Fuller Aumentado dos resíduos  
Teste Dickey-Fuller Aumentado Valores Críticos 

Período: dez/02 a dez/15 Estatística t Probabilidade* 1% 5% 10% 

Resíduos -4,110395 0,0013 -3,474265 -2,880722 -2,577077 

Nota. RPPIB = Resultado Primário/PIB; DLPIB = Dívida Líquida/PIB. Fonte: elaborada pelos autores. 

*P-valores unilaterais. 

 

4.3 Análise do Comportamento do Resultado Primário Realizado versus Requerido 

Para analisar a sustentabilidade no período após a quebra estrutural ocorrida em 

fevereiro de 2016, foi realizado teste de acordo com a proposta de Luigi Pasinetti (1998), 

comparando-se o resultado primário realizado em relação ao requerido para tornar a dívida 

sustentável.  

 

Figura 3. Resultado Primário Realizado X Requerido conforme Pasinetti (1998) 
Fonte: elaborada pelos autores, a partir de teste extraído de “The myth (or folly) of the 3% deficit/GDP 

Maastricht ‘parameter’” de L. L. Pasinetti, 1998, Cambridge journal of economics. 



 

 
 

 

 Para o período de dezembro de 2002 a fevereiro de 2015, o teste corroborou com os 

resultados citados, indicando que houve sustentabilidade da dívida.  Entretanto, para o período 

a partir de março de 2015 os resultados indicaram que a dívida dos municípios passou a ser 

insustentável, o superávit realizado foi inferior ao requerido em vista da taxa implícita de 

juros, do PIB e do estoque de dívida acumulado, e esse comportamento continuou mesmo 

após a redução da dívida ocorrida em fevereiro de 2016, em consequência da LC nº 148/2014. 

Destaque-se que a ocorrência de déficits persistentes após março de 2016 não deixa dúvidas 

quanto à insustentabilidade da dívida. 

 

Tabela 10  

Evolução da relação entre taxa de juros implícita, taxa de crescimento do PIB, resultado 

primário e dívida liquida (em % do PIB)  

Ano 
RPPIB 

Realizado 

i 

Nominal 

g 

Nominal 
(i - g) DLPIB 

RPPIB Requerido 

(i - g) x DLPIB 
Diagnóstico 

dez/02 0,14% 10,07% 13,15% -3,08% 2,35% -0,07% Sustentável 

dez/04 0,07% 6,52% 13,96% -7,44% 2,30% -0,17% Sustentável 

dez/06 0,14% 7,02% 11,00% -3,99% 1,95% -0,08% Sustentável 

dez/08 0,15% 7,57% 14,32% -6,75% 1,78% -0,12% Sustentável 

dez/10 0,09% 5,26% 16,59% -11,33% 1,63% -0,18% Sustentável 

dez/12 0,06% 5,88% 9,88% -4,00% 1,63% -0,07% Sustentável 

dez/14 0,10% 9,88% 6,98% 2,90% 1,62% 0,05% Sustentável 

dez/15 0,01% 10,70% 3,82% 6,88% 1,89% 0,13% Insustentável 

fev/16 0,02% 10,41% 3,90% 6,51% 1,07% 0,07% Insustentável 

abr/16 -0,02% 10,01% 3,20% 6,81% 1,06% 0,07% Insustentável 

jun/16 -0,03% 9,77% 3,58% 6,20% 1,05% 0,07% Insustentável 

ago/16 -0,01% 9,58% 4,18% 5,40% 1,06% 0,06% Insustentável 

Nota. RPPIB = Resultado Primário Municipal Agregado em relação ao PIB; RPPIB Requerido é dado por (i - g) 

x (DLPIB), onde i é a taxa de juros nominal implícita; g, a taxa de crescimento nominal do PIB; DLPIB = Dívida 

Líquida Municipal Agregada em relação ao PIB. Fonte: elaborada pelos autores 

 

Verifica-se que a condição de insustentabilidade tem sido persistente nos períodos 

mais recentes. De acordo com McCallum (1984, como citado em Luporini, 2001, p. 70), o 

governo pode enfrentar desbalanceamentos pontuais em seu orçamento ao longo do tempo, 

entretanto a persistência de déficits é que pode comprometer a sustentabilidade da dívida, o 

que vem ocorrendo nos municípios brasileiros, conforme sugerem os resultados dos testes. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo procurou verificar a sustentabilidade da dívida pública municipal no 

período de dezembro de 2002 a agosto de 2016, que é coincidente com a vigência da LRF. 

Para isso, utilizou testes de estacionariedade e cointegração da dívida e do resultado primário. 

Os resultados revelaram que houve sustentabilidade entre 2002 e 2015, mas não a partir de 

2016. De forma suplementar, o resultado primário realizado foi confrontado com o requerido 

conforme proposta de Pasinetti (1998), revelando que o início de uma trajetória insustentável 

da dívida iniciou em março de 2015 e se estendeu até agosto de 2016. 

O estudo contribui para o debate a respeito do comportamento fiscal dos entes 

subnacionais sob vigência da LRF, que impôs limites visando maior austeridade no trato com 

as finanças públicas. Os resultados demonstram que a Lei não tem sido suficiente para 

garantir a sustentabilidade da dívida municipal nos períodos mais recentes, apesar do 

afrouxamento fiscal promovido pela LC nº 148/2014 cujos efeitos reduziram drasticamente a 

dívida a partir de fevereiro de 2016. 



 

 
 

A principal limitação do estudo se refere ao curto período compreendido entre a 

redução do patamar da dívida líquida dos municípios o final da série disponível para a 

pesquisa (de fevereiro a agosto de 2016), o que não permitiu a realização de testes 

econométricos adicionais. Como recomendação, sugere-se o aprofundamento das pesquisas 

no sentido de elucidar os determinantes da piora da condição fiscal dos municípios nos 

períodos recentes. 
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