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1. Introdução 
Na economia brasileira, a estabilidade econômica alcançada com o Plano Real nas últimas duas 

décadas tem com um dos seus pilares à austeridade fiscal (Matos, 2016), marcado pelas reformas fiscais do 

final da década de 90 a nível estadual dentro do Plano de Reestruturação Fiscal e Financeira (Lei nº 9.469, de 

11 de setembro de 1997), Programa de Estabilização Fiscal de 1998, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 

(Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000).  

Apesar do esforço fiscal, com adoção das medidas supracitadas, os governos estaduais ainda 

apresentavam dificuldades para reduzirem o estoque de suas dívidas em decorrência da utilização do IGP-DI 

como índice de correção monetária. Pellegrinni (2012) pontua que entre 2006 e 2011, enquanto o total 

despendido para pagamento de juros havia sido de R$ 227,10 bilhões, o superávit primário havia alcançado 

apenas R$ 119,50 bilhões, o que gerou um rombo de R$ 111,40 bilhões. E não obstante, a dívida ter aumentado 

junto aos credores privados por via de obtenção de novos empréstimos, os ajustes nas contas públicas dos 

governos estaduais foram pouco expressivos frente a tais itens. 

A partir de 2011, o resultado primário dos estados passou de um superávit de 1,20% do PIB para um 

déficit de 0,35% do PIB em 2014, com a Dívida Consolidada Líquida (DCL) aumentando de 7,63% para 8,52% 

do PIB nesse mesmo período.  

A atual conjuntura, caracterizada pela retração dos indicadores de crescimento, emprego, produção, 

e por consequência, a redução da arrecadação tributária, abre pouca margem de manobra para adequar os gastos 

à capacidade de arrecadação. Além disso, as receitas estaduais que vem reduzindo desde 2011, aumentado 

cada vez mais o comprometimento dos orçamentos com crescentes gastos obrigatórios, de maneira especial os 

relacionado à folha de pagamento de servidores, podendo, mesmo no curto prazo, comprometer a composição 

da produção econômica devido ao alto nível de endividamento público. Nesse cenário, as fontes alternativas 

de financiamento estadual, por meio de crédito obtido via bancos nacionais ou internacionais parecem estar 

em cheque, devido ao maior risco soberano atribuído aos estados. O que, consequentemente, pode implicar no 

aumento da taxa de juros, redução no investimento, nível de emprego, consumo, a arrecadação e a formação 

de capital futuro. (MATOS, 2016) 

No que se refere à crise fiscal enfrentada pela maioria dos estados brasileiros, diversos autores 

abordam a temática pela ótica da (in)solvência, como por exemplo Giambiagi (2005), Pereira (2008), 

Piancastelli e Boueri (2008), Bastos e Pineda (2013), Fontenele et al. (2015), Tabosa et al. (2016), Caldeira et 

al.(2016), entre outros. No caso brasileiro, a crise das finanças estaduais não é explicada apenas por elevados 

estoques de dívida passados, outros fatores como falta de liquidez para honrar despesas correntes e baixos 

níveis de investimento público estadual, contribuem para agravar a situação (FIRJAN, 2017). 

Diante do exposto, o presente estudo avalia a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros no 

contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, para o período compreendido entre 2000 e 2017. Mais 

especificamente, por meio da revisão da literatura e de posse de um panorama estatístico sobre sustentabilidade 

fiscal, estima-se empiricamente uma função de reação fiscal não linear para dados em painel, seguindo Bohn 

(2007) e Tabosa et al. (2016), a fim de testar a sustentabilidade da política fiscal. 
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A iniciativa de acatar a proposta de pesquisar essa problemática decorre desse atual quadro 

econômico, marcado pela crise nas finanças públicas estaduais, com consequências drásticas não somente no 

endividamento, mas no reconhecimento público da maioria das gestões públicas estaduais e do Distrito Federal 

sobre a existência de algum tipo de fragilidade fiscal.    

 

2. Materiais e métodos 
Para alcançar os objetivos, o referencial teórico sobre sustentabilidade da dívida pública refere-se à 

restrição orçamentária do governo, seguindo Bohn (2007) e (Tabosa et al., 2016).  Uma transposição do 

modelo de Bohn (2007) para uma estrutura de dados em painel, baseia-se na estimação da seguinte função de 

reação fiscal: 

𝑆𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1 + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑇𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑇𝑅𝐽𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖,𝑡                                                     (1) 

 na equação anterior, 𝑆𝐷𝑃𝑖,𝑡 representa o superávit ou déficit primário como proporção do PIB de cada estado 

𝑖 no período 𝑡, 𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1 é a dívida consolidada líquida em relação ao PIB de cada estado 𝑖 no período 𝑡 − 1, 

𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 é a taxa de crescimento do PIB de cada estado 𝑖 no período 𝑡 − 1, 𝑇𝐼𝑖,𝑡 é a taxa de inflação, 𝑇𝑅𝐽𝑖,𝑡 é 

a taxa real de juros,  𝑅𝑖,𝑡 é o desvio da receita corrente como proporção do PIB em relação às suas respectivas 

médias estaduais. 

Na análise de sustentabilidade, seguindo Bohn (2007) existem três possibilidades possíveis: i) �̂�1 >

𝑟, onde r é a taxa real de juros, implica na estacionariedade da dívida e despesas; ii) Se 0 < �̂�1 < 𝑟 implica 

em um resultado explosivo para a dívida e despesas; iii) �̂�1 = 𝑟, implica na estacionaridade em diferença na 

dívida e despesas.  

Todavia, as conjunturas econômicas próprias dos estados brasileiros podem levar estes a obterem 

reações fiscais diferentes. Em um contexto como esse, de acordo com Tabosa et al. (2016), as Unidades da 

Federação (UF) com maiores níveis de dívidas passadas precisam gerar maiores superávits primários no 

presente. Para evitar que esses problemas interfiram nos resultados, assim como Tabosa et al. (2016), o 

presente estudo amplia o modelo de Bohn (2007) e inclui efeitos Threshold de acordo com a metodologia 

desenvolvida por Hansen (1999).  

Segundo Tabosa et al. (2016) esse procedimento permite que os parâmetros do modelo de regressão 

variem de acordo com os diferentes regimes, nesse estudo, alternativamente a Tabosa et al. (2016) que utilizou 

como variável Threshold o saldo primário defasado, capturado pela variável 2RCL/DCL (duas vezes a receita 

corrente líquida como proporção da dívida consolidada líquida – essa razão representa o limite de 

endividamento determinado pela Lei de Responsabilidade ) defasada em um período para fornecer os valores 

limiares determinados de forma endógena. A inclusão de um efeito limiar na equação (1) pode ser expressa 

como: 

𝑆𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1
1𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1𝐼(𝑔𝑖𝑡 ≤ 𝛾1) + 𝛽1

2𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1𝐼(𝛾1 < 𝑔𝑖𝑡 ≤ 𝛾2) + 𝛽1
3𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1𝐼(𝑔𝑖𝑡 > 𝛾2) +

𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝑇𝐼𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑇𝑅𝐽𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖,𝑡                                                                                                 (2)          

em que 𝐼(. ) é uma função indicadora; 𝑔𝑖𝑡 =  (
2𝑥𝑟𝑐𝑙

𝑑𝑐𝑙
)𝑡−1  representa a variável Threshold (dada pela razão entre 

duas vezes a receita corrente líquida sobre a dívida consolidada líquida em 𝑡 − 1); 𝛾1e 𝛾2 são parâmetros que 

representam os valores limiares dessa variável que determina os diferentes regimes. 

 

2.1 Dados  
Objetivando estabelecer uma estrutura de dados em painel  balanceado entre os anos de 2000 e 2017, 

serão utilizados  para essa análise, dados anuais referentes ao estoque da dívida líquida do setor público, 

despesas correntes, despesas primárias, receitas correntes, receitas primárias, receita corrente líquida, 

disponibilidade de caixa líquido, investimento, gasto com pessoal obtidas junto da Secretária do Tesouro 

Nacional (STN); produto interno bruto a preços correntes de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE); taxa de inflação (IGP-DI) da Fundação Getulio Vargas (FGV); à Taxa de Juros 

Selic (TJS) definida pelo Banco Central do Brasil (BACEN). O painel é balanceado tomando-se como unidade 

de observação os estados brasileiros e o Distrito Federal, para uma amostra de 486 observações. 

 

3. Resultados e discussão 
Nesse estudo, a estrutura econométrica consiste na análise de painel balanceado a partir da coleta de 

dados dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal entre os anos de 2000 e 2017, totalizando 486 observações 

para cada variável. 
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À princípio, testou-se qual melhor modelo que se adequa aos dados, sejam eles: modelo linear ou 

não linear. O teste de linearidade é realizado sob a hipótese nula de linearidade versus a hipótese alternativa 

de modelo com efeito limiar. O mesmo feito de forma encadeada para nenhum, um ou dois efeitos limiares, 

seguindo Hansen (1999) e Tabosa et al. (2016). A primeira defasagem da razão duas vezes a receita corrente 

líquida sobre a dívida consolidada líquida (2XRCL/DCL) defasada em um período é a variável limiar aplicada 

sobre a dívida consolidada líquida (DIV) defasada em um período.  

O resultado do teste de linearidade indica que, rejeita-se a hipótese nula de linearidade a favor da 

hipótese alternativa de um modelo com um efeito limiar (Teste de Razão de Verossimilhança no valor de 

39,25, com um p-valor simulado de 0,006 para 500 replicações do Método Bootstrap), tal como exposto na 

equação (2). Assim sendo, o efeito Threshold estatisticamente significativo ao nível de 5% foi de 𝛾1 = 5,2272.   

No que diz respeito aos coeficientes do regime dependente, ou seja, que representam as reações 

fiscais condicionadas à variável Threshold, verifica-se que tanto no primeiro (𝛽𝐼
1) quanto no segundo (𝛽𝐼

2) 

regime, a ocorrência de correlação negativa, evidenciando uma reação negativa ao acumulo de dívidas, ou seja, 

existem evidências empíricas que, no contexto da lei de responsabilidade fiscal, o saldo primário alcançado 

pelos estados brasileiros não tem sido satisfatórias para inibir o crescimento da dívida pública. A partir desse 

resultado pode-se inferir que, o limite de endividamento determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal não 

contribuiu para a promoção da sustentabilidade das finanças públicas, de tal modo que os resultados 

apresentados revelam a in(sustentabilidade) das finanças públicas estaduais (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultado da estimação com um efeito Threshold  

𝑆𝐷𝑃𝑖,𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝐼
1𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1𝐼(𝑔𝑖𝑡 ≤ 𝛾1) + 𝛽𝐼

2𝐷𝑖𝑣𝑖,𝑡−1𝐼(𝑔𝑖𝑡 ≤ 𝛾2) + 𝛽2𝐺𝐷𝑃𝑖,𝑡−1 + 𝛽3𝐼𝐺𝑃𝑖,𝑡 +    𝛽4𝑇𝑅𝐽𝑖,𝑡

+ 𝛽5𝑅𝑖,𝑡 + 𝑣𝑖,𝑡 

Regressores Coeficientes Estimados Desvio Padrão 

𝛽
0
                                    0,0005 0,0029 

𝛽
𝐼
1                                   -0,0207* 0,0030 

𝛽
𝐼
2                                   -0,3530* 0,1311 

𝛽
2
                                    0,0463* 0,0115 

𝛽
3
                                    0,0713** 0,0330 

𝛽
4
 0,0955*** 0,0509 

𝛽
5
                                  -0,0031 0,0020 

Fonte: Elaboração dos autores com dados da pesquisa. 

Notas: A variável dependente é o saldo primário dos estados brasileiros; (*) significante a 1%; (**) significante a 5%; 

(***) significante a 10%;  

Além disso, os resultados do regime independente expressos na Tabela 2 demonstram que, com 

ressalva dos coeficientes 𝛽0 (constante) e 𝛽5 (desvios das receitas correntes em relação à média estadual), 

todos os coeficientes estimados apresentaram resultados estatisticamente significativos. 

O coeficiente que expressa à taxa de crescimento real do PIB (𝛽2) aponta para uma correlação 

positiva entre crescimento da atividade econômica e geração de superávit primário. Ou seja, a expansão da 

atividade econômica tem contribuído para a melhoria do resultado primário. O parâmetro relacionado a taxa 

de inflação (𝛽3) apresentou sinal positivo, caracterizando que o aumento das taxas de inflação na economia 

tem contribuído para geração de superávits. Esse resultado é condizente quando o Tesouro atua em sintonia 

com a autoridade monetária. 

O parâmetro correspondente à variável taxa real de juros (𝛽4) apresentou sinal positivo. De acordo 

com Tabosa et al. (2016), esse resultado pode refletir a possibilidade de que um aumento na taxa real de juros 

gere uma retração maior no PIB que no superávit, acarretando em um aumento do superávit em relação ao 

PIB. Além disso, uma possível explicação pode estar relacionada a fatores conjunturais, dado que a TRJ no 

Brasil durante o período analisado apresentou trajetória crescente e foi usada como uma ferramenta de controle 

da inflação, o sinal positivo pode refletir esse movimento na mesma direção. Por fim, vale a pena ainda ressaltar 

que, os resultados apresentados são em termos médios, ou seja, eles podem não refletir a realidade específica 

de cada estado.  

 

4. Considerações finais 
A avaliação do desempenho fiscal dos entes federativos, sobretudo, a parte que tange a geração de 

déficits e suas respectivas condições de financiamento no decorrer do tempo pode explicar os desequilíbrios 

macroeconômicos criados. Para afirmar, contudo, que o setor público apresenta condições de solvência é 
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necessário delimitar qual seja a restrição orçamentária dos governos. Desse modo, condiciona-se que manter 

a sustentabilidade fiscal, o valor do estoque inicial de dívida deve ser compensado com geração de superávits 

primários no período corrente. 

Os resultados empíricos evidenciam uma reação negativa ao acumulo de dívidas, ou seja, existem 

evidências empíricas que, no contexto da lei de responsabilidade fiscal, o saldo primário alcançado pelos 

estados brasileiros não tem sido satisfatórias para inibir o crescimento da dívida pública, corroborando com o 

encontrado por Tabosa et al. (2016) para o período compreendido entre 2006 e 2011. A partir desse resultado 

pode-se inferir que, o limite de endividamento determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal não contribuiu 

para a promoção da sustentabilidade das finanças públicas, de tal modo que os resultados apresentados revelam 

a in(sustentabilidade) das finanças públicas estaduais. 

Nesse sentido, esses resultados não devem aparecer como uma surpresa, pois tanto pelo panorama 

fiscal quanto pelos resultados empíricos das estimativas da função de reação fiscal revelam as dificuldades 

financeiras dos estados brasileiros nos últimos anos, que em última instância culminam em trajetórias 

insustentáveis da relação dívida/PIB. 

No cenário atual há pouca margem de manobra para adequar os gastos a capacidade de arrecadação, 

o que deixa as contas públicas expostas à conjuntura econômica. Somado a isso, os dispêndios obrigatórios, 

de maneira especial os relacionados à folha de pagamentos dos servidores, constitui-se um grande desafio para 

os gestores na busca pelo equilíbrio das finanças públicas.  Deste modo, uma possível alternativa para reduzir 

os problemas fiscais a nível estadual se dá por meio da retomada do crescimento econômico. 
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