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RESUMO

o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da lei de Responsabilidade Fiscal sobre as finanças 

públicas municipais. a lei estabeleceu limites de gastos e endividamento por meio das relações 

“gastos com pessoal dividido pela receita corrente líquida” e “dívida consolidada líquida dividida 

pela receita corrente líquida”, as quais não devem ultrapassar os tetos de 0,6 e 1,2 respectiva-

mente. para essa análise foram traçados dois cenários – “antes” e “depois” da lei – com base 

nos quais se comparou o comportamento dos municípios no tocante às suas políticas de gastos e 

endividamento. Em princípio, nota-se que os limites impostos, ao tempo em que foram estabele-

cidos, encontravam-se distantes da realidade dos municípios brasileiros – isto é, muito acima da 

realidade dos resultados médios destes. Isso sugere um “erro de calibragem” na fixação daqueles 

limites, dado que um dos objetivos era evitar o aumento sem critério dos gastos com pessoal.  

os resultados mostraram que, no caso da despesa com pessoal como proporção da receita corren-

te líquida, a imposição do limite de 60% estimulou o aumento dessa despesa para a maioria dos 

municípios que apresentavam gastos muito inferiores ao teto determinado. No entanto, a minoria 

que ultrapassava este teto se ajustou. para o indicador de endividamento, a lei gerou um efeito 

controlador para o pequeno número de municípios que ultrapassava o limite imposto, segundo os 

resultados encontrados. No entanto, os municípios que não se ajustaram aumentaram sua parti-

cipação na dívida agregada de todos os municípios. portanto, neste caso notaram-se dois efeitos: 

além do controle da dívida de alguns municípios, houve uma concentração de endividamento de 

outros que não foram controlados.

* consultora do Ipea.

** técnicos de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos Regionais e urbanos (Dirur) do Ipea.
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1  INTRODUÇÃO

Um dos principais objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada 
em 4 de maio de 2000, era o controle de gastos e endividamento excessivo por 
parte dos governos subnacionais (estados e municípios). A LRF estipulou um 
limite de gastos com pessoal de 60% da Receita Corrente Líquida (RCL)� para 
estados e municípios e de 50% para a União.2 Para evitar o endividamento exces-
sivo, determinou uma relação de �,2 entre dívida consolidada líquida sobre recei-
ta corrente líquida para municípios e de duas vezes a RCL como endividamento 
máximo no caso dos estados. Acredita-se que maiores controles e equilíbrio de 
contas refletirão maior responsabilidade na gestão fiscal, o que consiste no prin-
cipal objetivo da LRF.

A reforma fiscal implantada a partir da década de �990 implementou me-
didas que visavam um regime fiscal sólido para a União e entes subnacionais.  
O contexto da época necessitava de maior estabilidade macroeconômica e contro-
le inflacionário que seriam alcançados por meio de forte restrição orçamentária. 
Nesse contexto, a LRF foi aprovada. O processo inflacionário disfarçava a situa-
ção das finanças públicas, forçando um equilíbrio fictício. No caso das despesas, 
por exemplo, a inflação corroía o valor real destes gastos devido à defasagem de 
tempo entre a data da contratação e a do pagamento, culminando na desvalori-
zação do salário real – e, pelo lado das receitas, a indexação destas favorecia um 
equilíbrio irreal.

A fim de alcançar tal estabilidade, mudanças estruturais foram feitas, come-
çando pela reforma da previdência e da administração pública. As dívidas munici-
pais, após os novos ajustes adotados, necessitaram ser refinanciadas, culminando 
nas Leis no 7.976/89� e 8.727/9�.4 A Lei no 9496/975 possibilitou aos estados 
refinanciarem suas dívidas com taxas de juros diferenciadas e prazos de amortiza-
ções mais longos. No entanto, o refinanciamento da dívida subnacional passou a 
ser vinculado a ajustes patrimonial e fiscal e o mecanismo de controle de endivi-
damento do setor público passou a ser mais rígido. No tocante aos gastos, a Lei 
Complementar no 96 de �999, conhecida como Lei Camata II, estabeleceu limi-
tes de gastos com pessoal que foram posteriormente aprimorados com a LRF.

1. a receita corrente líquida, tal como definida pela lei, corresponde à receita corrente total, subtraídas as contribuições ao regime pró-
prio de previdência e assistência social, além das compensações relativas à lei no 9.796/99 (chamada lei Hauly, que prevê compensação 
financeira aos estados e municípios pela contribuição que os servidores fizeram ao INSS). Ver Nascimento e Debus (2001).

2. os limites de gasto com pessoal da lRF foram baseados na lei complementar no 96 de 1999, conhecida como lei camata II. 

�. Dispõe sobre o refinanciamento pela união da dívida externa de responsabilidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, 
inclusive suas entidades da administração indireta, e dá outras providências.

�. Estabelece diretrizes para a consolidação e o reescalonamento, pela união, de dívidas internas das administrações direta e indireta 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e dá outras providências.

�. Estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela união, da dívida pública mobiliária e outras que 
especifica, de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal.
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Este trabalho analisa alguns efeitos da LRF sobre as finanças públicas dos 
municípios brasileiros. Focando-se dois parâmetros estabelecidos pela lei – as pro-
porções da despesa com pessoal e da dívida consolidada líquida na receita corren-
te líquida – avalia-se até que ponto a mesma alcançou seus objetivos.

Para proceder à análise dos impactos da LRF sobre a atitude fiscal dos mu-
nicípios, no que concerne às despesas com pessoal e ao endividamento, foram 
traçados dois cenários caracterizados como “antes” e “depois” da lei. Estes fo-
ram construídos com base nas médias amostrais dos períodos de �998-2000 e  
200�-2004, respectivamente. As amostras foram retiradas do banco de dados dis-
ponibilizado pelo Finbra (Finanças Públicas do Brasil)6 e construiu-se o banco 
final com as variáveis determinadas pela LRF.

O trabalho divide-se em cinco seções. Após esta introdução, a primeira 
seção expõe o objetivo da pesquisa e sua motivação; a segunda seção discute a 
metodologia; a terceira seção é dedicada à análise do comportamento dos gastos 
com pessoal; a quarta seção trata do endividamento dos municípios e, por fim, a 
conclusão expõe sucintamente os resultados deste estudo.

2  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS DADOS

Os dados utilizados foram coletados das Finanças Públicas do Brasil (Finbra) 
– Dados Contábeis de Municípios. O Finbra é o banco de dados criado pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional, em convênio com a Caixa Econômica Federal, que 
apresenta dados consolidados de estados e municípios brasileiros. A coleta dos 
dados é feita por meio de declaração dos próprios municípios. Estes respondem, 
anualmente, a um formulário denominado Quadro de Dados Contábeis Conso-
lidados, com dados extraídos do seu balanço.

Para melhor caracterizar os efeitos da LRF, as amostras anuais foram divididas 
em dois períodos, �998 a 2000 (antes da lei) e 200� a 2004 (depois da lei). Foram 
calculadas médias para cada período para cada variável selecionada. Os municípios 
que não possuíam seus dados declarados em pelo menos um ano em cada perío-
do foram retirados da amostra e considerados valores ausentes (missings). Nesses 
casos, não haveria como comparar o comportamento desses municípios antes e 
depois da lei com apenas uma observação. Isto reduziu as observações municipais 
de 5.507 municípios, para 5.2�2 observações em todas as variáveis selecionadas.

Após 200�, foram criados novos municípios, de forma que o total de muni-
cípios passou de 5.507 para 5.56�. Esse fato tornou as malhas municipais usadas 
para construir os mapas temáticos incompatíveis e tornou as variáveis dos muni-
cípios que se fragmentaram incomparáveis entre si, nos dois períodos sob análise.  
 
6. o sistema Finbra encontra-se disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/estados_municipios/index.esp>.



56 Dinâmica dos Municipios

Para contornar este problema, foram criadas áreas mínimas comparáveis (AMC), 
por meio de uma programação em SAS7 para compatibilizar os 54 municípios 
criados após 200� à malha original de 5.507 municípios. O primeiro passo foi 
identificar como os municípios foram criados, isto é, de quais municípios vieram 
e como ficaram os municípios de origem. Nesse processo, quatro casos foram 
identificados: i) não houve modificação dos municípios, ou seja, os municípios 
dessa classe permaneceram exatamente como eram, não se dividiram para originar 
outros municípios; ii) um município se dividiu em vários (um dos novos municí-
pios herda o nome e o código do município de origem) – neste caso, cada AMC 
corresponde exatamente a um município em 2000 porém, corresponde a mais de 
um município em 200�; iii) um município, em 200�, é gerado a partir de peda-
ços de vários outros preexistentes – neste caso, alguns municípios existentes em 
2000, fornecem partes para formar um novo município em 200�, mas formam 
apenas um município; e iv) vários municípios, em 200�, são gerados a partir de 
vários municípios preexistentes – neste caso, cada um dos municípios antigos é 
fragmentado e fornece sua parte para mais de um município que se formaram 
em 200�. Após identificar os casos, calcularam-se pesos para ponderar os valores 
das variáveis, com o objetivo de imputar esse valores em 200�, supondo-se que 
os demais municípios permaneceram inalterados. A idéia é possibilitar a compa-
ração de uma variável – por exemplo, despesa com pessoal – de um município de 
2000 que se fragmentou de alguma forma em 200�. Os pesos foram calculados a 
partir da população total da AMC em que se encontrava um município em 2000.  
Somou-se a população total desta AMC e dividiu-se a população do município (em 
2000) em questão por esta soma, obtendo-se, desta forma, o peso. Com este peso, 
pondera-se o valor da soma da variável em toda a AMC em 200�, ou seja, soma-se o 
valor da despesa com pessoal de cada município que compõe a AMC em 200� e ob-
tém-se o valor agregado dessa despesa, ou seja, estima-se o valor da variável em ques-
tão caso o município não tivesse se fragmentado. Como exemplo, suponha-se dois 
municípios em 2000, A1

00
 e A 2

00
, com populações P1

00
 e P 2

00 , respectivamente. Esses 
municípios deram origem a outros três municípios em 200�, A 1

01
, A 2

01
 e A3

01 .  
Logo, a AMC, nesse caso, é formada por dois municípios em 2000 (A1

00 e A 2
00 ) e 

três municípios em 200� (A 1
01

, A 2
01

 e A3
01

). Para encontrar o valor da despesa com 
pessoal do município A1

00 em 200�, calcula-se:

DP 1
01 =  

)(
P

2
00

1
00

1
00

PP +
. DP*

01

onde DP*
01

 = DP 1
01 + DP 2

01  + DP 3
01  é o valor agregado da despesa com pessoal de 

cada município que compõe a AMC em 200�. O valor estimado DP 1
01 é um valor  

 
7. Statistical analysis Software (SaS) – software utilizado para analisar e trabalhar bancos de dados e análises estatísticas.
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hipotético, caso nenhum município tivesse sido criado em 200� e o município A
�
 

tivesse permanecido inalterado.

A dinâmica da variável “despesa com pessoal sobre receita corrente líquida” 
apresentada pelos municípios foi avaliada, no longo prazo,8 por meio da migração 
destes para diferentes níveis de gastos. Definiram-se os intervalos de gastos como 
possíveis estados e as migrações dos municípios para tais estados, entre um perío-
do e outro, foram definidas como eventos. Portanto, os eventos, neste estudo, são 
as possíveis mudanças no valor da proporção de gastos com pessoal sobre receita 
corrente líquida apresentadas pelos municípios dados os estado predefinidos.

Para analisar o comportamento migratório dos municípios entre os dois pe-
ríodos, foi construída uma matriz de transição para cada variável e, a partir desta, 
foi construída uma matriz ergótica, cujos conceitos são explicados mais adiante. 
Dado que os municípios podem pertencer a um e somente um, dentre um nú-
mero finito de estados, e supondo-se que a probabilidade de um estado ocorrer 
possa ser predita a partir do conhecimento do estado anterior, é plausível supor 
que o comportamento migratório dos municípios possa ser caracterizado como 
um processo de Markov.9 Dado que se possui uma cadeia de Markov, foi possí-
vel construir uma matriz de transição caracterizando o processo migratório dos 
municípios. A matriz de transição )(P  nos fornece a probabilidade de transição 
para cada estado, )( ijpP = , que consiste na probabilidade de um município que 
estava no estado i, no primeiro período, migrar para o estado j. Como exemplo 
ilustrativo, suponha-se uma cadeia de Markov que apresenta a probabilidade dos 
municípios migrarem para três diferentes estados. Neste caso, tem-se a seguinte 
matriz de transição:

                          Segundo período

Primeiro período   
















333231

232221

131211

ppp

ppp

ppp

onde a soma de cada linha é igual à unidade e o elemento 12p , por exemplo, 
indica a  probabilidade de um município sair do estado �, no primeiro período, e 
migrar para o estado 2, no segundo período. 

Definida a matriz de transição, é possível definir o vetor estado v


 como um 
vetor coluna contendo as probabilidades de cada um dos estados possíveis. O vetor 
v


 fornece a probabilidade do i-ésimo componente estar no i-ésimo estado. Logo:

�. Define-se longo prazo, neste contexto, como o período de tempo longo o suficiente para que os municípios alcancem um estado 
estacionário em relação ao nível de gastos com pessoal como proporção da receita corrente líquida.

9. ao supor que um sistema possui n estados finitos, pode-se dizer que “(...) se a probabilidade de um certo estado ocorrer puder 
ser predita unicamente a partir do conhecimento do estado do sistema na observação imediatamente anterior, então o processo de 
mudança de um estado para o outro é chamado um processo de Markov” (aNtoN; RoRRES, 2001).
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Ao se multiplicar a matriz de transição pelo vetor estado tem-se a distribui-
ção de probabilidade para o período seguinte. 

P v


t = v


1+t

Quando a cadeia de Markov, definida pelo estado P , é ergótica (ou seja, 
aperiódica e irredutível),�0 pode-se encontrar a distribuição das probabilidades 
dos estados no longo prazo. 

Multiplicando sucessivas vezes, tem-se a distribuição de probabilidade no 
longo prazo.

v


2+t = P v


1+t = P ( P v


t )

v


3+t = P v


2+t = P P ( P v


t )



v


nt+ = P P P ... P v


t = P n v


t

Neste caso, tem-se o comportamento de P  quando n ∞→ . Após sucessi-
vas multiplicações, tem-se que a distribuição converge assintoticamente para uma 
distribuição limite. A matriz ergótica fornece as probabilidades de transição para 
cada estado no longo prazo, ou seja, depois da ocorrência de n eventos, quando 
n ∞→ . A matriz ergótica tem a propriedade de que, quando pré-multiplicada 
pelo vetor escala, obtém-se a mesma distribuição como resultado, ou seja,

P  v


nt+ = v


1++nt  , onde  v


nt+ = v


1++nt

Ao longo do trabalho, os dois indicadores analisados, despesa com pessoal 
em relação à receita corrente líquida (DP/RCL) e dívida consolidada líquida em 
relação à receita corrente líquida (DCL/RCL), apresentaram comportamentos di-
ferentes, conseqüentemente, hipóteses diferentes foram levantadas sobre o impac-
to da LRF nas finanças municipais. Tal dinâmica exigiu instrumental adequado 
para cada caso, para se testar tais hipóteses. No caso da variável DP/RCL, a hipó-
tese de uma suposta convergência de gastos, dado o comportamento observado 
pelo desvio-padrão, fez que a matriz ergótica servisse como instrumento útil para  
 
10. Ver Doob, J. l. (19��).
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corroboração dessa hipótese. Já a variável DCL/RCL não demonstrou nenhum 
tipo de convergência entre os períodos estudados, mas levantou especulações em 
relação à maior concentração da dívida consolidada líquida sobre os poucos mu-
nicípios que permaneceram sobreendividados mesmo após a determinação de 
um limite sobre o endividamento. Neste caso, tabelas retratando a participação 
na dívida consolidada líquida dos municípios em cada estado foram capazes de 
mostrar a concentração desta relação após a vigência da lei.

3  OBJETIVO

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no �0�/2000) surgiu em um 
contexto no qual era necessário impor limites e metas numéricas aos gestores da 
política fiscal, nos vários níveis de governo, visando a uma atitude fiscal responsá-
vel. Nesse sentido, a LRF impôs limites ao gasto e ao endividamento excessivo.

Dada a necessidade de maior planejamento e transparência do orçamento 
público, União, estados e municípios precisaram se adaptar ao cumprimento dos 
dois principais indicadores da LRF que influenciam direta ou indiretamente na 
dívida pública: a relação entre a despesa de pessoal com a receita corrente líquida 
e dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida. 

A análise das finanças municipais à luz da LRF pretende ser feita tendo 
como pano de fundo a seguinte pergunta: dado que a lei definiu parâmetros de 
gastos com pessoal e limite para a dívida pública, os municípios têm respeitado 
esses parâmetros e desta forma a lei tem alcançado dois de seus objetivos? Caso 
negativo, será que a LRF teria fixado parâmetros irrealistas para a grande maioria 
dos municípios brasileiros?

Defende-se que o controle do gasto público por meio do indicador “des-
pesa de pessoal dividido pela RCL” leva a certa subavaliação de outros tipos de 
gastos, como os investimentos. A despesa de pessoal corresponde a apenas um 
item dos gastos. Logo, uma análise e controle apenas deste item não implica 
que os gastos estão sendo analisados e controlados de forma completa; há que se 
analisar outros itens de gastos. Além disso, um teto de gasto fixado ad hoc pela 
LRF pode funcionar como um mecanismo de incentivos perversos, que prejudi-
que a eficiência alocativa dos recursos públicos municipais. Uma das perguntas 
a que se pretende responder é se alguns municípios que gastavam valores muito 
abaixo do limite da lei estão perseguindo este limite como uma meta de gastos e 
endividamento, ao invés de melhor alocarem seus gastos entre tantos outros usos 
alternativos para os recursos.

A preocupação do texto com o indicador de endividamento, que consiste 
na dívida consolidada líquida dividida pela receita corrente líquida, é questio-
nar se o teto estabelecido pela lei representa um limite que, ao ser respeitado, 
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necessariamente levará a uma maior responsabilidade fiscal no caso dos muni-
cípios. Ao se analisar a maior parte dos municípios brasileiros, observa-se que 
muitos possuem dívida negativa (ou seja, são credores líquidos) ou pouca dívida. 
A LRF determinou um teto de �,2 da dívida consolidada líquida como proporção 
da RCL para os municípios. Será que esse teto, de fato, controlou a dívida da 
maioria dos municípios ou funcionou como um teto a ser atingido pela maioria, 
controlando apenas uma pequena minoria? E essa pequena parcela dos municí-
pios endividados está conseguindo diminuir a dívida agregada dos municípios?

A proposta do trabalho é dar ao leitor a visão de como a LRF tem afetado 
a atitude fiscal dos municípios e o quanto é efetivo o seu cumprimento pelos 
municípios. Além disso, o texto procura resumir os dados em uma poderosa fer-
ramenta de análise visual: os mapas.

4  DESPESA COM PESSOAL

Buscando consolidar a atitude de responsabilidade fiscal de seus governos, vários 
países adotaram metas fiscais para controlar gastos e endividamento, entre outros 
objetivos. Nesse espírito, a Lei de Responsabilidade Fiscal brasileira impõe limites 
universais e inflexíveis�� para os gastos de pessoal para os estados e os municípios. 
No âmbito municipal e estadual, a LRF impõe um limite de 60% da receita 
corrente líquida para gastos com pessoal e encargos. O presente capítulo avalia 
o comportamento dos municípios brasileiros em face à imposição desse limite. 
Analisa-se também o impacto deste sobre os gastos dos municípios, considerando 
a significativa heterogeneidade presente entre eles.

Os dados municipais da despesa com pessoal mostram que, dos 5.2�2 mu-
nicípios observados, a média de despesa de pessoal dividida pela receita corrente 
líquida (DP/RCL) encontra-se em 42,7% no primeiro período (�998 a 2000) e 
em 42% no segundo período (200� a 2004).�2 Portanto, apesar de inflexível, o 
limite imposto pela lei está distante da realidade dos gastos municipais e há indí-
cios de que esse limite tomou como base a realidade fiscal dos estados brasileiros 
à época de formulação da lei.�� No entanto, é importante avaliar o impacto dessa 
regra de forma mais abrangente.

As figuras a seguir mostram a distribuição espacial da relação despesa com 
pessoal/RCL entre os municípios brasileiros nos dois períodos tratados. O ma-
peamento dos gastos no período anterior à LRF (figura �) apresenta um número 
considerável de municípios na primeira classe – �.298 municípios gastavam em 
média até �6% da sua receita corrente líquida em pessoal e encargos durante o 

11. por “limites universais e inflexíveis” entende-se: limites idênticos e imutáveis, ou seja, não há discriminação dos limites da lei para 
diferentes municípios ou estados.

12. para maiores detalhes ver anexo: tabelas a1 e a2.

1�. observa-se que a média da despesa de pessoal/Rcl dos estados nos anos de 199�, 1996, 1997, 199� e 1999 eram respectivamen-
te 79,�%, 6�,0�%, 60,02%, ��,�1% e 61,�6% (dados retirados de Rocha e Guiberti, 200�).
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período de �998-2000. A maioria desses municípios concentrava-se nos Estados 
do Mato Grosso, Bahia, Maranhão e Piauí. 

Os municípios em preto são caracterizados como municípios com gastos 
excessivos, pois ultrapassaram o limite determinado pela LRF. Nota-se uma distri-
buição dispersa desses municípios por todo o território nacional, no período anterior 
à promulgação da lei. No entanto, é possível divisar duas áreas de concentração 
de municípios que mais gastavam com pessoal vis-à-vis sua receita corrente líqui-
da: os localizados no Rio Grande do Sul e no Acre, Rondônia e Amazonas. Essas 
áreas apresentaram grande parte dos municípios com gastos de pessoal entre 44% 
e 60% da receita corrente líquida, com alguns municípios chegando a ultrapassar 
o limite de 60%.

FIGuRa 1
Dispersão nacional dos gastos com pessoal como proporção da RCL, para o  
período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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A figura 2 apresenta a distribuição espacial pelo território brasileiro da mes-
ma variável após a criação da LRF. Nesse mapa é analisado o comportamento dos 
gastos para a média dos anos de 200� a 2004. Nesse período, a maioria dos muni-
cípios concentra-se na classe imediatamente anterior àquela que contém o limite 
imposto pela lei. Os 2.0�7 municípios pertencentes a esta classe apresentam gas-
tos com pessoal entre 44% e 60% da receita corrente líquida. Os municípios do 
Rio Grande do Sul ainda aparecem com elevados gastos com pessoal; no entanto, 
nota-se que não há qualquer município gaúcho acima do limite imposto pela lei. 
O mesmo acontece com o Estado de Rondônia. O número de municípios que 
gastavam mais de 60% da receita corrente líquida diminui consideravelmente. 
Após a LRF tem sido poucos os estados que apresentam municípios com gastos 
com pessoal excessivos.

FIGuRa 2
Dispersão nacional dos gastos com pessoal como proporção da RCL, para o  
período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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É importante ressaltar que o hiato entre o gasto mínimo e máximo di-
minuiu entre os dois períodos. No período anterior à entrada em vigor da  
LRF, o limite inferior de gastos era zero e o superior chegava a �.478. Já no atual, 
o limite superior diminuiu consideravelmente e o número de municípios que 
pertenciam à primeira e à última classes também diminuiu. Essas escalas foram as 
únicas que apresentaram diminuição no número de municípios, o que significa 
que houve uma migração dos municípios para as classes medianas (todas as classes 
intermediárias aumentaram o número de municípios que as compunham). Esse 
movimento migratório sugere uma convergência de gastos municipais. A análise 
dos mapas mostra que os municípios que gastavam uma pequena parcela da sua 
receita corrente líquida com pessoal aumentaram seus gastos e o contrário ocor-
reu com os municípios que gastavam muito. Esta hipótese de convergência será 
analisada cuidadosamente utilizando o método da matriz ergótica e dos gráficos 
de dispersão apresentados adiante.

FIGuRa �
Brasil: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos,  
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A figura � apresenta os histogramas com a distribuição de freqüência dos 
municípios em diferentes níveis de gastos com pessoal com proporção da receita 
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corrente líquida. Nota-se que a linha que representa o limite imposto pela LRF 
está bem acima do gasto médio dos 5.2�2 municípios que compõem esta amos-
tra. Antes da LRF a média da razão de despesa era de 42,66% e a freqüência de 
municípios em torno desta média era inferior a �5%. No período seguinte, a mé-
dia se mantém quase constante, passando para 42,0�%; entretanto, a freqüência 
de municípios em torno desta média aumenta e se aproxima de 20%. Mesmo 
notando que alguns municípios ultrapassam o limite imposto, a grande maioria 
concentra-se bem abaixo do teto de 60%. No primeiro período, a cauda superior 
da distribuição chega a superar o nível de �20% de gastos com pessoal como pro-
porção da receita corrente líquida. Apesar de a porcentagem de municípios que 
se encontra nesses níveis de gastos ser baixa, nota-se que a dispersão dos gastos é 
elevada. No período seguinte, as caudas tornam-se mais curtas, principalmente a 
superior. Mesmo notando que alguns municípios permanecem com gastos acima de 
60%, �68 municípios que ultrapassavam o limite, no primeiro período, diminuíram 
seus gastos após a limitação da lei. Por outro lado, nota-se que, no período anterior à 
vigência da lei, havia maior número de municípios que gastavam menos de �0% da 
sua receita e, após a promulgação da lei, eles aumentaram seus gastos. 

Portanto, os histogramas mostram forte convergência de gastos após o sur-
gimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esses dados sugerem uma espécie de 
“efeito manada” decorrente do limite imposto pela lei. Os municípios que tinham 
gastos excessivos reduziram seus gastos e os que apresentavam uma porcentagem 
muito baixa de gastos com pessoal como proporção da receita corrente líquida 
passaram a gastar mais. A média de gastos entre um período e outro permanece 
praticamente a mesma, no entanto, o desvio-padrão passou de 0,22 para 0,07. 

O fato de a média dos gastos apresentar-se quase 20% abaixo do teto im-
posto pela lei levanta a questão da adequação da aplicabilidade dessa regra a todos 
os municípios. Dado que os municípios brasileiros apresentam-se altamente he-
terogêneos em termos de tamanho, estrutura socioeconômica e outros aspectos, 
é natural que haja uma grande variância entre os gastos municipais. Quando a lei 
impôs um limite universal para todos os municípios, sem discriminação, os gastos 
municipais tornaram-se mais homogêneos (quantitativamente), o que parece ser 
inconsistente com a referida heterogeneidade dos municípios. Há que se verifi-
car se os municípios que aumentaram seus gastos com pessoal realmente tinham 
necessidade disso e, por outro lado, se os municípios que diminuíram seus gastos 
não foram submetidos a um estrangulamento na provisão de serviços públicos. 

Para verificar a hipótese de convergência de gastos, foi construída uma matriz 
ergótica que fornece a probabilidade de migração dos municípios para cada nível 
de gastos no longo prazo.�4 Para se chegar à distribuição ergótica, construiu-se 

1�. os conceitos utilizados nesta seção (matriz ergótica, matriz de transição, estados e eventos) estão definidos detalhadamente na 
seção 2, referente à metodologia do trabalho.
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uma matriz de transição com a probabilidade de migração inicial dos municípios, 
entre um período e outro. A matriz apresenta-se da seguinte forma: 

2º período

estados      )478.160()6044()4440()4036()360( −−−−−  

�º período 
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0200,0650,01750,01050,00950,0

0091,05738,02229,01236,00706,0

0022,03830,02945,01848,01355,0

0036,02685,02506,02542,02232,0

0039,01626,01710,02373,04253,0

   (�)

onde cada estado representa diferentes níveis da porcentagem de gastos com pessoal 
como proporção da receita corrente líquida. A matriz de transição informa a pro-
babilidade de um município, que estava com um certo nível de gastos no primeiro 
período, migrar para outro nível de gastos no período seguinte. Por exemplo, o 
elemento 12a  diz que a probabilidade de um município que tinha gastos entre zero 
e �6% passar a gastar de �6% a 40% no segundo período é de 2�,7�%.

No longo prazo, após sucessivas migrações dos municípios entre os cinco 
níveis de gastos, obtém-se a matriz ergótica, M. Esta pode ser escrita como:

n

n
AM

∞→
= lim          (2)

onde A é a matriz em (�). A partir da matriz ergótica, obtém-se o vetor com as 
probabilidades de longo prazo.

O vetor de longo prazo mostra claramente uma forte convergência dos gas-
tos municipais para o quarto estado, dado que 40,�2% dos municípios tendem 
a migrar para essa classe. Vale lembrar que esta matriz foi obtida a partir de uma 
distribuição de Markov, supondo que ocorreram n migrações quando n ∞→ . 
Desta forma, tem-se:

Vetor estado de longo prazo

        (�)

O vetor de longo prazo diz que após alcançada estacionariedade dos gastos 
municipais, 40,�2% dos municípios se encontrarão com gastos entre 44% e 60% 
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de sua receita corrente líquida. O vetor estado das condições iniciais apresenta as 
seguintes distribuições de probabilidade:

Vetor das condições iniciais























=

0363,0

3598,0

1620,0

1520,0

2355,0

v
          (4)

Ao analisar o vetor de condições iniciais, nota-se que a distribuição de gas-
tos municipais apresenta-se mais homogênea do que no longo prazo. Há certa 
concentração de municípios no primeiro e no quarto estado. No entanto, o nível 
de gastos que ultrapassa o limite da lei (quinto estado) agrega uma porcentagem 
menor de municípios que os segundo e terceiro estados, o que indica que, mesmo 
antes da imposição de um limite, a maioria dos municípios apresentavam gastos 
inferiores a 60%. Comparando este com o vetor de estados de longo prazo, per-
cebe-se nitidamente a migração dos estados iniciais (primeiro e segundo) para os 
dois estados que se encontram abaixo do teto da lei. A probabilidade de migração 
para o terceiro e quarto estado aumenta, mas a convergência para o quarto estado 
é maior, o que indica uma forte concentração no intervalo de gastos logo abaixo 
do teto de 60%.

4.1 Análise regional

�.1.1  Norte 

A região Norte apresenta gastos elevados quando comparada ao restante do país. 
A maior concentração de municípios que ultrapassaram o limite imposto situa-
se nos estados de Tocantins, Amazonas e na porção nordeste do Pará. Os gastos 
dessa região se distribuem de forma bem heterogênea – nota-se que os desvios-pa-
drão são elevados. Apenas os municípios do Acre, Rondônia e Amapá apresentam 
gastos mais homogêneos. Entretanto, o desvio-padrão da região é muito superior 
ao desvio-padrão dos gastos em âmbito nacional, para todos os municípios do 
país. Isso indica que a variação da razão DP/RCL se encontra mais elevada nesta 
região, quando comparada ao restante do país. 

A região apresenta queda significativa na média de gastos como proporção 
da receita corrente líquida. A média de gastos antes da imposição do limite da lei 
correspondia a 48,�2% e cai para 4�,5% depois da LRF. A queda mais expressiva 
é notada no desvio-padrão, que passa de 0,74 para 0,08.
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FIGuRa �
Dispersão da variável DP/RCL, para o período anterior à LRF (1998-2001)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla 1
Estatísticas descritivas dos estados da região Norte

Estado Média (199�-2000) Desvio-padrão 
(199�-2000) Média (2001-200�) Desvio-padrão 

(2001-200�)

Rondônia 0,�727 0,0��� 0,���� 0,0���
acre 0,��11 0,0917 0,�6�� 0,0�6�
amazonas 0,�92� 0,1�10 0,�10� 0,06�1
Roraima 0,�6�� 0,1911 0,�70� 0,127�
para 0,�271 0,1021 0,���6 0,07�0
amapá 0,�9�� 0,0��� 0,�292 0,06��
tocantins 0,��2� 1,29�0 0,�700 0,070�
Norte 0,���2 0,7��� 0,�1�0 0,0�00
Brasil 0,4266 0,2228 0,4201 0,0730

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

O controle mais expressivo de gastos é notado no Estado de Tocantins, se-
guido por Roraima e Amazonas. O Estado do Tocantins, que no primeiro período 
apresentava a média mais elevada da região, passou a apresentar a média mais baixa 
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após a promulgação da LRF. Apenas o Estado do Pará apresenta um aumento na 
média dos gastos municipais como proporção da receita corrente líquida. A hipó-
tese da convergência de gastos é, em algum grau, corroborada para os municípios 
desta região pelos valores apresentados pelos desvios-padrão de cada estado e da 
própria região. Todos esses valores diminuíram entre um período e outro.

FIGuRa �
Dispersão da variável DP/RCL, para o período posterior à LRF (2001-2004)

 Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A figura 6 representa a distribuição de freqüência dos municípios para cada 
nível de gastos com pessoal como proporção da receita corrente líquida. No eixo 
vertical está representada a porcentagem de municípios, dados os valores do  
eixo horizontal, que indica o percentual da receita corrente líquida alocado em 
gastos com pessoal. Os histogramas da figura 6 corroboram a hipótese de conver-
gência, mostrando que a distribuição de freqüência dos municípios em diferentes 
níveis de gastos torna-se mais concentrada no segundo período. No período an-
terior à lei havia cerca de �7% de municípios concentrados em torno da média 
de 48,�2%. A cauda superior direita se alongava até o nível de �20% de gastos 
e a cauda inferior apresentava valores abaixo de �0%. Além de longas, as caudas 
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mostram-se relativamente mais densas. Já no segundo período, a distribuição pra-
ticamente se desloca para esquerda, pois os municípios concentram-se em torno de 
um valor médio mais baixo e as caudas tornam-se menos densas. Isso ocorre pois 
a dispersão de gastos diminui, fazendo que a amplitude de variação de gastos seja 
menor. Para este período, o gasto máximo registrado é aproximadamente 70%.

O vetor de longo prazo ( ) mostra que após sucessivas migrações para di-
ferentes estados, que correspondem a diferentes classes de gastos, �6% dos mu-
nicípios tendem a se concentrar na classe logo abaixo do limite imposto pela lei.  
Ou seja, estes municípios tendem a gastar entre 44% e 60% da sua receita em 
gastos com pessoal, no longo prazo. 

FIGuRa 6
Região Norte: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos,  
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Logo, há boas razões para crer que a imposição de um limite de gastos real-
mente diminuiu o gasto médio destes municípios com pessoal, pois a média caiu 
entre um período e outro. Entretanto, nota-se um efeito convergente que sugere 
que este limite incentivou o aumento dos gastos para aqueles municípios que 
apresentavam gastos muito inferiores ao limite imposto.

�.1.2  Nordeste

FIGuRa 7
Dispersão da variável DP/RCL, para o período anterior à LRF (1998-2001)

 Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A grande maioria dos municípios da região Nordeste apresenta gastos com 
pessoal moderados. A média de gastos de sete estados, dentre os nove que com-
põem esta região, é inferior è média nacional. Entretanto, nota-se grande número 
de municípios que, neste primeiro período, ultrapassaram o limite de 60% de 
gastos com pessoal como proporção da receita corrente líquida. A maior con-
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centração de municípios com a razão acima deste limite encontra-se no Estado  
de Pernambuco, que apresenta a média mais elevada da região 47,92%, como 
pode ser visto na tabela 2. O sul da Bahia também é composto por vários muni-
cípios que ultrapassaram este teto, ao contrário da porção norte do estado, onde 
os gastos são mais moderados. A variação da despesa em quase todos os estados 
dessa região é bem elevada, demonstrando que os municípios nordestinos se dife-
renciam bastante entre si, tanto na alocação de recursos quanto nas necessidades 
demandadas pela população.

taBEla 2 
Estatísticas descritivas dos estados da região Nordeste

Estado Média 
 (199�-2000)

Desvio-padrão 
(199�-2000)

Média  
(2001-200�)

Desvio-padrão 
(2001-200�)

Maranhão 0,�67� 0,11�0 0,�976 0,076�
piauí 0,�777 0,111� 0,�71� 0,079�
ceará 0,�019 0,0929 0,�0�7 0,0706
Rio Grande do Norte 0,�722 0,1067 0,�0�� 0,06��
paraíba 0,�96� 0,0��2 0,�270 0,0719
pernambuco 0,�792 0,1006 0,�772 0,0670
alagoas 0,�929 0,0��1 0,�1�0 0,0709
Sergipe 0,���9 0,0�6� 0,��91 0,06�2
Bahia 0,�92� 0,11�� 0,�0�1 0,067�
Nordeste 0,�99� 0,10�7 0,�1�� 0,0766
Brasil 0,4266 0,2228 0,4201 0,0730

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Um fato interessante a ser notado na tabela 2 é que, com exceção do Esta-
do do Piauí, a média da variável DP/RCL de todos os estados aumentou após a 
implementação da lei. Esse comportamento mostra como a imposição de uma 
política de controle de gastos com metas irrealistas pode gerar efeitos contrapro-
ducentes. Caso o Estado do Piauí apresentasse maior gasto com pessoal como 
proporção da receita corrente líquida e contraísse tais gastos a ponto de com-
pensar o aumento dos demais, seria plausível concluir que, apesar do impacto 
distorcido causado nos outros estados, a lei teve um impacto líquido positivo ao 
atingir os municípios mais dispendiosos. Entretanto, não foi este o caso. Os gas-
tos dos municípios piauienses não eram tão significativos a ponto de que sua re-
tração culminasse em queda dos gastos relativos com pessoal da região Nordeste.  
Tal resultado poderia ser alcançado caso os municípios pernambucanos ou sergi-
panos contraíssem seus gastos.
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FIGuRa �
Dispersão da variável DP/RCL, para o período posterior à LRF (2001-2004)

 Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Após a imposição do limite de 60% de gastos com pessoal como proporção 
da receita corrente líquida, os municípios nordestinos aumentaram seus gastos 
e estes se tornaram mais homogêneos. Pode-se observar que todos os desvios- 
padrão diminuíram e a média de gastos da região passou de �9,98% para 4�,��%. 
Os municípios do Estado de Pernambuco contraíram seus gastos, como pode 
ser visto comparando-se os mapas das figuras 7 e 8, respectivamente. O mesmo 
comportamento é notado no restante da região, entretanto de forma menos ex-
plícita. Aqueles municípios que, no período anterior, gastavam acima do teto 
controlaram seus gastos. No entanto, os que gastavam uma porcentagem baixa da 
receita corrente líquida em pessoal aumentaram seus gastos. Conseqüentemente, 
o resultado líquido da variação do parâmetro DP/RCL foi positivo.
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FIGuRa 9
Região Nordeste: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos, 
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Os histogramas da figura 9 mostram claramente uma convergência de gastos 
após a imposição da LRF. Nota-se que, no primeiro período, a freqüência de mu-
nicípios distribuída em torno da média de gastos não chegava a �5%. A dispersão 
de gastos neste período é elevada, o gasto mínimo registrado é de 0%, chegando 
ao máximo de ��0%, aproximadamente. Nota-se que existe uma freqüência, ape-
sar de baixa, de municípios que chegavam a gastar mais de �00% de sua receita 
corrente líquida com pessoal. Por outro lado, havia também uma baixa freqüência 
de municípios que gastavam menos de �0% da receita com pessoal e encargos. Já no 
período seguinte, a freqüência ultrapassa �5% de municípios que concentram seus 
gastos próximo ao valor médio. 
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O vetor de longo prazo mostra que, caso os municípios mantenham o mes-
mo padrão comportamental em relação à migração de gastos para diferentes in-
tervalos de gastos, os gastos tendem a se convergir para a proporção de 44% e 
60% da receita corrente líquida. Após sucessivas migrações para diferentes estados 
correspondentes a diferentes níveis de gastos, 4�% dos municípios desta região 
tendem a alocar entre 44% e 60% da despesa em gastos com pessoal e encargos.

�.1.�  Sudeste

FIGuRa 10
Dispersão da variável DP/RCL, para o período anterior à LRF (1998-2001)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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A dispersão de gastos com pessoal como proporção da receita corrente lí-
quida para a região Sudeste, no período anterior à implantação da LRF, apresen-
ta-se bem heterogênea. A média de gasto da região nesse período foi de 4�,9%.  
No entanto, grande parte dos municípios do norte de Minas Gerais concentra 
seus gastos com pessoal entre �4% e �6% da receita corrente líquida. A média 
deste estado é de 4�,0�%, a mais baixa da região neste período. O Rio de Janeiro 
é o estado que apresenta a maior média de gastos neste período, 50,�0%. Por 
outro lado, os municípios que possuem despesa elevada são os do sul de Minas 
Gerais e do Rio de Janeiro e São Paulo, em sua maioria. A tabela � apresenta as 
estatísticas descritivas para cada estado da região nos dois períodos em questão.

taBEla �
Estatísticas descritivas dos estados da região Sudeste

Estado Média 
(199�-2000)

Desvio-padrão 
(199�-2000)

Média 
(2001-200�)

Desvio-padrão 
(2001-200�)

Minas Gerais 0,�10� 0,0��7 0,��62 0,06�0
Espírito Santo 0,�661 0,0�09 0,��91 0,0�7�
Rio de Janeiro 0,�0�0 0,101� 0,�6�� 0,0���
São paulo 0,�6�� 0,0�1� 0,��69 0,07�7
Sudeste 0,��90 0,0�9� 0,��20 0,071�
Brasil 0,�266 0,222� 0,�201 0,07�0

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Após a adoção da LRF, os gastos tornaram-se mais homogêneos e conver-
gentes, comportamento verificado também no restante do país. Por meio das esta-
tísticas descritivas, nota-se que o desvio-padrão diminuiu em todos os estados, ao 
passar de um período para outro. A média agregada da região contraiu-se pouco, 
passando para 44,2% de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida. 

A figura �� mostra que as classes medianas (40% a 44% e 44% a 60%) 
predominam neste período. Nota-se que a maioria dos municípios apresenta uma 
concentração de gastos entre 44% e 60%, 845 municípios encontram-se neste 
estado. A segunda classe predominante apresenta gastos entre 40% e 44% da 
receita corrente líquida. Apesar da média de gastos permanecer quase inalterada, 
a variação destes diminuiu bastante, o que comprova que a convergência notada 
em âmbito nacional também está presente nesta região. 
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FIGuRa 11
Dispersão da variável DP/RCL, para o período posterior à LRF (2001-2004)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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FIGuRa 12
Região Sudeste: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos, 
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Os histogramas anteriores apresentam a concentração de municípios em 
cada nível de gastos, nos períodos anterior e posterior à LRF. Antes da imple-
mentação da lei, a concentração de municípios em torno da média de 4�,9% da 
receita corrente líquida despendida em gastos com pessoal mostra-se mais dis-
persa, com caudas mais longas, indicando que os gastos eram bem heterogêneos. 
A freqüência de municípios que concentravam seus gastos no valor médio não 
chegava a �5%. Observando a cauda superior, nota-se pequena porcentagem de 
municípios que apresentavam gastos muito elevados, alguns chegando a 90%. 
Já no período posterior à LRF a concentração de municípios em torno da mé-
dia de 44,2% torna-se bem mais densa, ou seja, há um percentual mais elevado 
do número de municípios que apresentam gastos próximos à média do perío-
do. A freqüência de municípios com gastos em torno da média ultrapassa �5%.  
A convergência de gastos é nitidamente notada por meio dessa concentração e 
do encurtamento significativo das caudas, principalmente a superior. No período 
anterior à lei, a cauda era mais longa, após a lei a cauda da distribuição termina 
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antes de atingir o nível de 70% de gastos. Além disso, a freqüência de municípios 
acima do limite diminui bastante, indicando que diminuiu a porcentagem de 
municípios que gastava mais de 60% da receita corrente líquida em pessoal e 
encargos. Os histogramas apresentam a distribuição de gastos entre os dois pe-
ríodos, no entanto, após sucessivos períodos, caso os municípios mantenham o 
mesmo comportamento em seus gastos, o vetor de longo prazo indica uma forte 
convergência de gastos para valores entre 44% e 60%. 

A matriz de transição e o vetor de longo prazo dos municípios confirmam 
essa convergência ao mostrar que, após sucessivas migrações, 55% dos municí-
pios tendem a se concentrar na classe logo abaixo do limite estipulado pela LRF. 
A média de 44%, aproximadamente, só se manteve devido a esta convergência. 
Pois, se por um lado os municípios que gastavam pouco elevaram seus gastos, por 
outro lado os municípios que gastavam excessivamente reduziram suas despesas 
como proporção da receita corrente líquida. Assim, a diminuição de gastos por 
parte destes últimos compensou o aumento por parte dos primeiros, fazendo com 
que a média permanecesse constante e o desvio-padrão diminuísse.

�.1.�  Sul

Os municípios da região Sul, no período anterior à aplicação da LRF, apresentam 
gastos elevados. A média de gastos com pessoal desta região é de 4�,5% da receita 
corrente líquida e ainda se encontra bem abaixo do teto estabelecido pela lei, mas 
54� municípios apresentam gastos acima da média. No entanto é a região em que 
esta variável apresenta a menor variância antes da implantação da lei. O Paraná é 
o estado que apresenta gastos mais heterogêneos e menores, com a média man-
tendo-se em 42%, ao contrário do Rio Grande do Sul, onde a despesa aparece 
com menor disparidade. Entretanto, a média dos municípios gaúchos é elevada, 
45,��%, e muitos municípios ultrapassam o teto de 60% da receita corrente lí-
quida alocada em gastos com pessoal, como pode ser visto na tabela 4.

Após a implementação da LRF, a média de gastos com pessoal como propor-
ção da receita corrente líquida diminuiu para 40,77%. A disparidade de gastos, 
que já não era tão elevada, também diminuiu. Pela tabela 4, nota-se que, neste 
período, o Estado do Paraná aparece como o estado que mais gastou; já o Rio 
Grande do Sul diminui seus gastos de 45,28% da receita corrente líquida para 
40,4�%, em média.
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FIGuRa 1�
Dispersão da variável DP/RCL, para o período anterior à LRF (1998-2001)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla � 
Estatísticas descritivas dos estados da região Sul

Estado Média  
(199�-2000)

Desvio-padrão  
(199�-2000)

Média 
(2001-200�)

Desvio-padrão 
(2001-200�)

paraná 0,�200 0,07�9 0,�1�1 0,06�2
Santa catarina 0,�266 0,07�� 0,�0�1 0,0���
Rio Grande do Sul 0,���1 0,0791 0,�0�� 0,0660
Sul 0,���0 0,�1�0 0,�077 0,0622
Brasil 0,4266 0,2228 0,4201 0,0730

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Vale ressaltar que esta é a única região onde nenhum município ultrapassou o 
limite de 60% após a criação da lei. No primeiro período, tanto a média quanto a 
dispersão de gastos estavam acima do valor médio e do desvio-padrão desta mesma 
variável para o Brasil. Já no período seguinte, as estatísticas descritivas compro-
vam que houve diminuição e convergência de gastos. A média de gastos como 
proporção da receita torna-se inferior à média nacional e o mesmo ocorre com o 
desvio-padrão.
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FIGuRa 1�
Dispersão da variável DP/RCL, para o período posterior à LRF (2001-2004)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Os histogramas mostram que os gastos dos municípios da região Sul, após 
a implementação da LRF, tornaram-se mais concentrados. No período anterior 
à lei, há uma baixa freqüência de municípios que ultrapassaram o limite de 60% 
de gastos. Já no segundo período, como observado nos mapas anteriores, não há 
freqüência alguma de municípios com gastos superiores a 60%. Portanto, esta 
é a região em que a LRF teve seu melhor desempenho, no sentido de controlar 
gastos relativos com pessoal. O “efeito manada” daqueles municípios que já apre-
sentavam gastos moderados não foi tão significativo a ponto de anular o efeito 
do controle dos gastos daqueles municípios que excediam o limite. Nota-se nos 
histogramas da figura �5 que a convergência de gastos está realmente presente. 
No entanto, a convergência ocorreu em torno da média do segundo período que 
foi inferior á média do primeiro. Nos anos anteriores à criação da lei havia uma 
freqüência de pouco mais de �0% de municípios em torno da média de 4�,5%, 
nos anos seguintes, a freqüência passa para quase �5% de municípios apresentan-
do gastos em torno da média de 40,77%.
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FIGuRa 1�
Região Sul: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos,  
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A convergência de gastos é notada de forma mais precisa no vetor de longo 
prazo. Este confirma a suposição de que o efeito da LRF, nesta região, foi positivo 
ao mostrar que, no longo prazo, caso os municípios mantenham o comporta-
mento migratório apresentado nos dois períodos acima, a convergência de gastos 
tende a se concentrar na primeira classe, ou seja, após sucessivas migrações, �4% 
dos municípios tendem a apresentar gastos variando entre �2% a �6%.

No caso dessa região, apesar do limite imposto estar muito distante da mé-
dia de gastos municipais com pessoal e encargos em relação à receita corrente lí-
quida, é plausível concluir que, após a imposição deste limite, houve um controle 
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maior de gastos. Conclui-se também que, neste caso, tal controle e a convergência 
parecem não ter sido tão penosos para os municípios, graças ao elevado grau de 
homogeneidade da reação dos municípios sulistas à imposição do limite da LRF. 
Aliás, essa homogeneidade é típica desta região e atípica para as outras regiões do 
país. Porém, ainda assim, o comportamento dos municípios do Estado do Paraná 
que aumentaram seus gastos abre questionamentos em relação à eficácia da lei.

�.1.�  centro-oeste1�

FIGuRa 16
Dispersão da variável DP/RCL, para o período anterior à LRF (1998-2001)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

É notável que a região Centro-Oeste apresente uma dispersão de gastos de 
forma bem heterogênea. A média de gastos para este período é de 40,7% da 
receita corrente líquida. Todos os estados apresentam níveis bem diferenciados 
de gastos entre seus municípios, que se concentram basicamente na primeira e  
 
1�. o Distrito Federal não foi incluído na amostra em razão do fato de que as cidades e regiões administrativas que o compõem estão 
sujeitas a um sistema administrativo diferente dos demais municípios brasileiros.
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penúltima classes de despesa. Entretanto, a dispersão de gastos entre os estados 
apresenta comportamento semelhante: o gasto médio de cada estado se aproxima 
da média da  região e a variação de gastos entre os municípios destes estados é 
grande. Ao analisar a tabela 5, estas informações são verificadas.

taBEla � 
Estatísticas descritivas dos estados da região Centro-Oeste

Estado Média  
(199�-2000)

Desvio-padrão 
(199�-2000)

Média 
(2001-200�)

Desvio-padrão 
(2001-200�)

Mato Grosso do Sul 0,���9 0,09�� 0,���6 0,0��9
Mato Grosso 0,�906 0,0�0� 0,�7�� 0,0�9�
Goiás 0,�220 0,1226 0,�1�� 0,069�
centro-oeste 0,�070 0,109� 0,�001 0,066�
Brasil 0,4266 0,2228 0,4201 0,0730

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

FIGuRa 17
Dispersão da variável DP/RCL, para o período posterior à LRF (2001-2004)

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Para o período seguinte, a média da despesa com pessoal como proporção da 
receita corrente líquida cai pouco: passa de 40,7% para 40,0�%. No entanto, as dis-
paridades diminuem, ou seja, o comportamento dessa variável entre os municípios 
torna-se mais homogêneo. A tabela 5 mostra que todas as médias calculadas para 
cada estado diminuíram, assim como os respectivos desvios-padrão. A figura �7 
confirma e complementa essa hipótese. Para o período posterior à implementação 
da lei, apenas dois municípios ultrapassaram o limite imposto.

A mesma tendência de comportamento de gastos com pessoal com propor-
ção da receita corrente líquida apresentada no restante do país é notada também 
nesta região por meio dos desvios-padrão apresentados. Apesar da média dessa 
variável ter se alterado pouco, nota-se que, após a vigência da lei, a proporção da 
receita corrente líquida alocada em gastos com pessoal torna-se mais homogênea. 
Os municípios que ultrapassavam o limite estipulado contraíram seus gastos, na 
maioria dos casos. Entretanto, os que apresentavam a razão muito inferior ao limi-
te elevaram seus gastos com pessoal como proporção da receita corrente líquida.

FIGuRa 1�
Região Centro-Oeste: freqüência de municípios em relação ao percentual de gastos, 
antes e depois da LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Os histogramas anteriores mostram que a freqüência de municípios torna-se 
mais concentrada no período posterior à lei. A porcentagem de municípios em 
torno da média aumenta e as caudas da distribuição tornam-se mais curtas no 
segundo período.  

Entretanto, nota-se que nesta região os municípios não se concentram, em 
sua maioria, na classe imediatamente inferior ao teto estabelecido pela lei. O vetor 
de longo prazo mostra que, após sucessivas migrações para diferentes classes, os 
municípios se distribuem de forma homogênea, apresentando uma leve concen-
tração na primeira e penúltima classe de gastos. 

Após analisar todo o instrumental exposto, é possível concluir que a LRF fez 
com que a relação DP/RCL entre os municípios de todas as regiões do Brasil se tor-
nasse mais homogênea – isto é, mais concentrada em torno da média. Entretanto, 
vale ressaltar que a convergência de tais gastos, no longo prazo, se deu em níveis 
diferentes para cada região. Nas regiões Norte, Nordeste e Sudeste a convergência de 
gastos, após sucessivas migrações, tende a se concentrar na classe logo abaixo do li-
mite estipulado. Nestes casos, conclui-se que, para os municípios que mais gastavam 
proporcionalmente com pessoal, a LRF realmente impôs um limite, estimulando o 
controle dos gastos. Para os pequenos e mais pobres, a lei serviu como um teto a ser 
alcançado, estimulando tais despesas. Nas regiões Sul e Centro-Oeste a convergência 
também se confirma, os gastos tornam-se mais homogêneos. No entanto, no longo 
prazo, a proporção DP/RCL destes municípios não tende a se concentrar próxima 
ao limite imposto. Nota-se que na região Sul a LRF obteve seu maior êxito, pois os 
municípios demonstram que no longo prazo tendem a concentrar seus gastos em 
níveis muito moderados. Ao contrário da região Nordeste, que além de aumentar 
a média de gastos no segundo período, no longo prazo, uma elevada porcentagem 
de municípios tende a convergir para o limite de 60% de gastos com pessoal como 
proporção da receita corrente líquida.

5  DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Esta seção analisa o desempenho dos municípios brasileiros no tocante ao indica-
dor “dívida consolidada líquida dividida pela receita corrente líquida”, denominado 
doravante pela sigla DCL/RCL. Esta variável é constituída da seguinte forma:�6

16. De acordo com a Resolução no �0 de 9 de abril de 2002 do Senado Federal.
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a) Para os anos de �998 a 200�, calculou-se, a partir de dados do Balanço Patri-
monial, a dívida consolidada, definida pela soma dos seguintes itens: Opera-
ções de Crédito Internas e Externas (Obrigações em Circulação), Operações 
de Crédito Internas e Externas (Exigível a Longo Prazo) e Obrigações a Pa-
gar (Exigível a Longo Prazo). Para se chegar à dívida consolidada líquida, da 
dívida consolidada acrescentaram-se os Restos a Pagar-Processados (Passivo 
Financeiro) e subtraíram-se os seguintes itens: Disponível e Créditos (Ativo 
Financeiro); e Empréstimos e Financiamentos (Ativo Não Financeiro).

b) Para os anos de 2002 em diante, há um diferencial: no conceito de dívida con-
solidada, foi acrescentado o item Precatórios (Obrigações em Circulação).

FIGuRa 19 
Dispersão nacional da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Apesar de a Resolução no 20 do Senado Federal ter estabelecido o mês de maio 
de 2005 como data limite para todos os municípios se adaptarem aos novos limites 
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de endividamento, julgou-se conveniente analisar o indicador de dívida em toda a 
extensão da série por ser este de extrema importância na avaliação das finanças  
públicas dos municípios. Para o objetivo de avaliar os municípios à luz do parâme-
tro dado pela Lei (DCL/RCL≤ �,2), apresenta-se abaixo a distribuição espacial da 
média do indicador nos dois períodos em análise: antes e depois da LRF.

Na figura �9, mostra-se a média do indicador DCL/RCL por município, no 
período de �998 a 2000. Pode-se notar que, antes da elaboração da LRF, a relação 
média apresentava-se além do limite estipulado pela lei em apenas 0,76% dos mu-
nicípios brasileiros. As regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste possuíam juntas 
92,5% dos casos. As classes dos municípios com dívida negativa ou com DCL/RCL 
menor que 0,2 representavam aproximadamente 67% dos casos e participavam 
com 4,27% no endividamento agregado dos municípios (ver tabela 6).

FIGuRa 20
Dispersão nacional da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Ao se analisar o período posterior à LRF, na figura 20, referente às médias 
dos anos de 200� a 2004, observa-se que a parcela dos municípios com a relação 
DCL/RCL negativa (ou seja, credores) ou com uma relação de até 0,2 represen-
tava 78,57% dos municípios. A participação na média dívida consolidada líquida 
total que esses municípios juntos representam é de �,6�%, como pode ser visto 
na tabela 6. Ou seja, apesar de essa classe englobar um número maior de municí-
pios do que no período anterior, o valor agregado da dívida consolidada líquida 
desses municípios é significativamente pequeno. Quando se analisa a categoria 
que ultrapassa o limite da LRF observa-se que o número de municípios diminui 
de 40 para apenas �2. Porém, nota-se também que a participação desses muni-
cípios na dívida consolidada líquida do agregado dos municípios é ainda maior, 
demonstrando grande concentração da dívida e o peso do endividamento desses 
municípios na dívida consolidada da União, estados e municípios. 

A tabela 6 ajuda a entender melhor as informações contidas nas figuras 5 e 6. 
Nota-se que a parcela de municípios com dívida negativa (ou seja, credores)�7 
ou com uma relação de dívida de até 0,2 era consideravelmente alta ( 67,0�%). 
Portanto, os limites de endividamento da LRF, na ocasião em que foram fixados, 
estavam fora dos padrões da grande maioria dos municípios brasileiros. Ao se 
investigar o peso dos municípios com pouca ou nenhuma dívida no agregado 
dos municípios, nota-se a seguinte realidade: os municípios com relação DCL/
RCL menor que 0,2 participavam na dívida consolidada líquida total com ape-
nas 4,27%, enquanto que os municípios que ultrapassavam o teto da LRF já no 
primeiro período participavam com 48,57% do endividamento total. Antes da 
LRF, a maior parte dos municípios tinha endividamento muito baixo; entretanto, 
os poucos municípios sobre-endividados concentravam quase metade da dívida 
consolidada líquida total dos municípios.

taBEla 6
Quadro - resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)
Freqüência relativa  

(% sobre o no total de 
municípios)

participação média no 
endividamento total

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total 

dos municipios
Menor que 0,2 67,0�% �,27% 7�,�7% 1,6�%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 27,6�% 2�,77% 1�,��% 17,�9%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 �,��% 22,�9% 2,7�% 1�,92%
Maior que 1,2 0,76% ��,�7% 0,17% 61,��%

Fonte: StN (Finbra).
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Sugere-se que um futuro trabalho analise a sustentabilidade da dívida dos 
municípios que no período de 200� a 2004 ultrapassavam o limite da LRF  

17. como exemplo ilustrativo e esclarecedor, foram utilizados dois municípios, Mariana pimentel (RS) e São Sebastião do oeste (MG), 
que aparecem como credores. No caso destes municípios a dívida torna-se negativa em razão do elevado valor absoluto registrado na 
rubrica “Disponível” do ativo financeiro destes. para mais detalhes ver anexo. 
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e também daqueles que estavam próximos desse limite. Os resultados do presente 
estudo sugerem que a LRF não reduziu a concentração do endividamento muni-
cipal (talvez nem fosse este um de seus objetivos) mas, ao contrário, magnificou 
essa concentração.

A variação, em termos reais, da DCL agregada dos municípios, calculada 
a partir dos dados da tabela 7, é de 44,05% no período de �998 a 2004. Nesses 
anos, observa-se que a dívida consolidada líquida de todos os municípios possui 
períodos de expansão e retração. A sua participação em relação ao PIB apresenta 
variação positiva de apenas 0,005 pontos percentuais. Portanto, de um ponto 
de vista agregado, os municípios brasileiros não parecem exibir uma trajetória 
explosiva de sua dívida.

taBEla 7
Dívida consolidada líquida agregada dos municípios

ano R$ constantes de 200� 
(Ipca centrado) Variação percentual anual participação da Dcl de 

 todos os municípios/pIB
199� ��.272.611.66�,61 - 0,0�0
1999 �0.7��.��6.0�1,6� 1�,6� 0,0��
2000 �0.�69.�76.610,1� -0,�6 0,0�2
2001 �1.1�7.��1.991,�� 1,�2 0,0�2
2002 �9.6�2.���.2�0,1� 16,�9 0,0�6
200� �7.6�6.126.07�,�7 -�,�� 0,0��
200� 62.279.717.6�9,�6 7,96 0,0��

Fonte: StN/Finbra e IBGE (ScN).
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A tabela 8 traz a evolução da carga tributária bruta dos municípios no pe-
ríodo de �998 a 2004, medida pelo quociente entre receita tributária�8 e o PIB. 
No período considerado, este indicador apresentou uma evolução positiva apon-
tando, portanto, que os municípios, no seu conjunto, aumentaram significativa-
mente sua arrecadação própria.

taBEla � 
Evolução da carga tributária bruta municipal em relação ao PIB

período ctB (% pIB)
199� 1,�9
1999 1,��
2000 1,�9
2001 1,�2
2002 1,�1
200� 1,�9

Fonte: IBGE/ScN anual.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

1�. a receita tributária dos municípios é a soma da arrecadação com impostos (Iptu, ItBI, ISS, outros) mais as taxas e contribuições 
de melhoria. 
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Ao se observar os mapas da relação receita tributária/receita total dos muni-
cípios, nas figuras 2� e 22, observa-se que há um aumento desta na maioria dos 
municípios, indicando a elevação da arrecadação própria dos municípios.

FIGuRa 21
Relação entre receita tributária dividida pela receita total dos municípios. 
(Média do período de 1998-2000)

 Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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FIGuRa 22
Relação entre receita tributária dividida pela receita total dos municípios.
(Média do período de 2001-200�)19

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Por sua vez, a média da relação DCL/RCL dos municípios diminui no período 
de �998 a 2004, conforme se pode observar na tabela 9.

taBEla 9
Média da relação dívida consolidada líquida/RCL de todos os municípios
ano Média Dcl/Rcl

199� 0,21
1999 0,19
2000 0,1�
2001 0,12
2002 0,09
200� 0,10
200� 0,0�

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

19. anexas estão as tabelas que trazem o número de municípios por macrorregião de acordo com cada classe da relação Dcl/Rcl. 
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Como anteriormente exposto, o endividamento está cada vez mais concen-
trado em uma pequena parcela dos municípios (apenas doze) na qual pode-se 
destacar o município de São Paulo, que participa com 49,76%, na dívida con-
solidada líquida agregada de todos os municípios. Algumas análises preliminares 
indicam que, diferentemente do indicador de despesa com pessoal dividido pela 
RCL, o indicador de dívida se destaca por sua concentração nos poucos municí-
pios que superam o teto estipulado. Por esse motivo, não foi utilizada a metodo-
logia da matriz ergótica. Os resultados deste indicador não mostram nenhum tipo 
de convergência na transição do primeiro para o segundo período, logo a matriz 
ergótica levaria a uma convergência pouco crível no longo prazo. Os resultados 
mostram com clareza a concentração do endividamento por meio da participação 
na dívida consolidada agregada dos doze municípios que superaram o teto da lei.

5.1  Análise regional

�.1.1 Norte

FIGuRa 2�
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Os municípios da região Norte apresentam endividamento baixo. A por-
centagem média da receita corrente líquida correspondente à dívida consolida-
da líquida da região é de apenas 8,5% no período anterior à vigência da lei.  
O estado que apresenta municípios mais endividados é Tocantins, já o Estado do 
Amazonas apresenta municípios credores, em média. Esse fato não implica que  
os municípios possuem recursos em abundância, pelo contrário, provavelmente 
tais municípios são tão precários em termos de recursos financeiros que não pos-
suem capacidade de endividamento. Nenhum estado dessa região apresenta mé-
dia da dívida consolidada líquida superior a 20% da receita corrente líquida. Essa 
é a região onde os municípios apresentam nível mais baixo de endividamento no 
período anterior à LRF.

taBEla 10 
Estatísticas descritivas dos estados da região Norte

Estado Média 
 (199�-2000)

Desvio-padrão 
(199�-2000)

Média 
 (2001-200�)

Desvio-padrão 
(2001-200�)

Rondônia 0,12�� 0,162� 0,0��� 0,16��
acre 0,0677 0,1�19 0,0�26 0,1�27
amazonas -0,0��7 0,12�6 -0,067� 0,0696
Roraima 0,0277 0,22�� -0,01�1 0,12��
pará 0,0276 0,1271 -0,0060 0,10��
amapá 0,0666 0,1162 -0,021� 0,091�
tocantins 0,179� 0,17�0 0,0�20 0,0�1�
Norte 0,0��0 0,1720 0,012� 0,11�7
Brasil 0,172� 0,2901 0,0976 0,219�

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Ao se analisar a tabela �0, nota-se que além do Estado do Amazonas, Rorai-
ma, Pará e Amapá também aparecem com município como credores, em média, 
no segundo período. Apesar da média de endividamento desta região apresentar-
se baixa, mesmo no período que antecede lei, a média desta variável diminuiu sig-
nificativamente no período posterior. A relação DCL/RCL apresentou-se inferior 
à média apresentada pelo país nos dois períodos avaliados.

A figura 24 mostra claramente a diminuição da proporção DCL/RCL neste 
segundo período. Os municípios se endividam menos e as médias de cada esta-
do não ultrapassam �0% da receita corrente líquida. Após o surgimento da lei,  
nota-se que o número de estados com municípios credores, em média, aumentou.  
O Estado de Tocantins continua a apresentar municípios com a razão DCL/RCL 
mais elevada. Nota-se uma faixa mais escura nos Estados de Rondônia, Acre e 
Pará. No entanto, no caso dos municípios paraenses, o endividamento do restante 
do estado é baixo a ponto de compensar os municípios mais endividados, pois o 
estado aparece com a relação negativa neste segundo período.
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FIGuRa 2� 
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla 11
Quadro resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Menor que 0,2 �1,10% 22,�7% 9�,��% �6,1�%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 17,�2% 71,61% �,20% ��,��%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 1,�7% �,�2% 0,26% 2�,��%
Maior que 1,2 sem município sem município sem município sem município

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A tabela �� demonstra que o endividamento nominal dos municípios 
desta região é realmente baixo. Avaliando a freqüência de municípios em re-
lação à razão DCL/RCL, nota-se que não há municípios que superam o valor 
de 60% em nenhum dos períodos em questão. Ao somar a dívida consolidada  
líquida da freqüência de municípios que se encontra em cada classe, no primeiro  
período, a participação mais elevada do endividamento é representada pelos mu-
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nicípios que possuem a relação DCL/RCL entre 20% e 60%. Mas a maior parte 
dos municípios, 8�,�0%, representa 22,87% do endividamento total da região.  
No segundo período nota-se que houve concentração da dívida consolidada lí-
quida na pequena porção de municípios que se situa na última classe de gastos.  
Para o primeiro período, esta classe era composta por �,57% dos municípios, que 
participavam com 5,52% no endividamento da região. Já no segundo período 
houve queda da porcentagem de municípios que compõem esta classe, passou 
para 0,26%, entretanto a participação destes municípios no endividamento da 
região passou para 28,��%. 

�.1.2 Nordeste

FIGuRa 2�
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A região Nordeste apresenta alguns estados com a relação DCL/RCL eleva-
da e bem heterogênea entre os municípios da região. O Estado da Bahia aparece 
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neste período com algumas regiões sobreendividadas, apresentando municípios 
que ultrapassaram o limite imposto pela lei. Os Estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte e Alagoas também apresentam municípios com a relação elevada, porém 
em menor proporção. O Estado do Piauí apresenta a menor média da variável, 
aparecendo como credor. A maior média é apresentada pelos municípios baianos, 
que se endividaram em média em 22,78% da sua receita corrente líquida.

O comportamento da variável DCL/RCL nesta região não variou de  
forma expressiva entre um período e outro. A média desta relação no primeiro  
período foi de �0,47% e passou para 9,47%. Os Estados do Maranhão, Rio 
Grande do Norte e Alagoas foram os únicos que aumentaram a proporção de 
endividamento entre um período e outro, os demais contraíram sua dívida con-
solidada líquida em relação à receita corrente líquida. 

taBEla 12 
Estatísticas descritivas dos estados da região Nordeste
Estado Média (199�-2000) Desvio-padrão (199�-2000) Média (2001-200�) Desvio-padrão (2001-200�)

Maranhão 0,00�� 0,12�� 0,01�6 0,077�
piauí -0,0170 0,10�6 -0,0�66 0,10��
ceará 0,1�72 0,21�� 0,121� 0,16�0
Rio Grande do Norte 0,0��� 0,197� 0,09�� 0,169�
paraíba 0,0�72 0,09�� 0,0��� 0,1�2�
pernambuco 0,111� 0,1�9� 0,07�� 0,16�1
alagoas 0,06�0 0,1991 0,1120 0,1�1�
Sergipe 0,202� 0,126� 0,120� 0,11��
Bahia 0,227� 0,���� 0,2161 0,270�
Nordeste 0,10�7 0,2�02 0,097� 0,1992
Brasil 0,1728 0,2901 0,0976 0,2198

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Ao avaliar a figura 26, é possível notar que as transformações na razão 
DCL/RCL entre um período e outro não foram significativas. Nota-se que os 
municípios que ultrapassaram o limite de �20%, em sua maioria, contraíram 
dívida. Apenas alguns municípios na Bahia e em Pernambuco continuam com  
endividamento elevado.
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FIGuRa 26
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A tabela �� indica a freqüência de municípios em cada intervalo da razão 
DCL/RCL e a participação de cada freqüência na dívida consolidada líquida no-
minal da região. No período anterior à LRF a maior concentração de municípios 
encontra-se na primeira classe, que corresponde à municípios com a proporção 
DCL/RCL inferior a 20%. Entretanto, os municípios que participavam com a 
maior parte da dívida consolidada líquida nominal da região encontram-se na 
classe da proporção equivalente ao intervalo de 20% a 60%. Apenas 0,68% dos 
municípios ultrapassaram o limite e estes participam com �5,�7% do endivida-
mento da região. No período seguinte a distribuição de municípios nas diferentes 
classes apresentou poucas variações. Nota-se que a participação no endividamen-
to da região tornou-se menos concentrada, principalmente na segunda classe, 
onde a concentração era maior no período anterior. Entretanto, a freqüência de 
municípios da ultima classe, apesar de menor neste período, concentra uma par-
cela maior do endividamento nominal.
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taBEla 1�
Quadro - resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199� - 2000) período 2 (2001 - 200�)

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Menor que 0,2 �0,��% 9,1�% �1,��% 12,7�%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 1�,9�% �6,10% 1�,27% ��,1�%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 2,��% 19,��% �,0�% 20,��%
Maior que 1,2 0,6�% 1�,�7% 0,2�% ��,62%

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

�.1.�  Sudeste

FIGuRa 27
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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A região Sudeste apresenta vários municípios sobreendividados concentra-
dos, em sua maioria no Estado de São Paulo. O Espírito Santo não apresenta 
nenhum município com a razão DCL/RCL superior a �20%, entretanto apre-
senta a média da proporção mais elevada da região neste período. A média desta 
variável apresentada por cada estado no período anterior à lei é superior à média 
do país, com exceção do Estado do Rio de Janeiro. 

No segundo período as médias de endividamento do cada estado da região 
caem significativamente. O entanto, a média regional ainda assim é mais elevada 
que a média da razão DCL/RCL apresentada pelo país. O Rio de Janeiro permane-
ce como o estado menos endividado e o Espírito Santo como o mais endividado. 

taBEla 1�
Estatísticas descritivas dos estados da região Sudeste

Estado Média (199�-2000) Desvio-padrão (199�-2000) Média (2001-200�) Desvio-padrão (2001-200�)
Minas Gerais 0,2206 0,2�10 0,1�72 0,202�
Espírito Santo 0,2�1� 0,211� 0,1��� 0,1917
Rio de Janeiro 0,096� 0,2�2� 0,0�70 0,2���
São paulo 0,2��� 0,��2� 0,120� 0,271�
Sudeste 0,2206 0,2�06 0,1��� 0,2��0
Brasil 0,172� 0,2901 0,0976 0,219�

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

No período posterior a LRF, apenas os Estados de Minas Gerais e São Paulo 
continuam a apresentar municípios com a proporção superior ao limite estipu-
lado. Esta é uma das regiões que apresenta endividamento mais elevado quando 
comparada ao restante do país, perdendo apenas para o Centro-Oeste.

A tabela �5 indica que a maior freqüência de municípios, tanto no primei-
ro quanto no segundo período, se encontra na primeira classe, composta por 
municípios com a razão DCL/RCL inferior a 20%. Entretanto, no primeiro 
período os municípios que se encaixam nesta classe, participavam com 2,02% 
do endividamento nominal da região. No período seguinte, a freqüência au-
menta, entretanto a participação desta no endividamento diminui. Mais uma vez  
nota-se que a concentração da dívida consolidada líquida é mais intensa nos 
municípios que ultrapassam o limite de �20%, nos dois períodos em questão.  
No período posterior à lei, os municípios que compõem a última classe, apesar de 
representarem uma freqüência mais baixa, aumentaram sua participação na DCL 
nominal desta região.
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taBEla 1�
Quadro - resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Menor que 0,2 �7,20% 2,01% 70,�9% 0,��%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 �6,26% 1�,99% 2�,�2% 9,9�%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 �,�6% 22,�9% �,�2% 1�,��%
Maior que 1,2 0,9�% �9,61% 0,�7% 71,20%

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

FIGuRa 2�
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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�.1.� Sul

FIGuRa 29
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A região Sul apresenta municípios com endividamento superior ao li-
mite da lei concentrados apenas no Estado do Paraná, que apresenta a maior 
média da proporção DCL/RCL da região. Os Estados do Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina possuem comportamento semelhante em relação à proporção, 
a média dos municípios desses estados é inferior à média da região. 

No período posterior à LRF, nota-se que todos os estados diminuíram a 
média da DCL/RCL. No primeiro período a média apresentada pela região era 
similar à média do país, já no segundo período esta cai significativamente, passou 
para 5,�0%, ficando inferior a média do País.
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taBEla 16 
Estatísticas descritivas dos estados da região Sul

Estado Média (199�-2000) Desvio-padrão (199�-2000) Média (2001-200�) Desvio-padrão (2001-200�)
paraná 0,�12� 0,2�9� 0,1��� 0,227�
Santa catarina 0,109� 0,1�0� 0,00�9 0,09��
Rio Grande do Sul 0,106� 0,217� -0,0�22 0,1976
Sul 0,177� 0,2�6� 0,0��0 0,21�2
Brasil 0,1728 0,2901 0,0976 0,2198

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

FIGuRa �0
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

No período posterior à LRF, nota-se que a proporção DCL/RCL diminui 
principalmente nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul. A média apre-
sentada pelo estado cai para -�,20%, ou seja, os municípios, em média, tornam-se 
credores. Os demais estados também contraem seus gastos fazendo com que a 
média da região passe de �7,78% para 5,�0%. Apenas o Estado do Paraná conti-
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nua com municípios que mantiveram a dívida consolidada líquida em proporção 
superior a �20% da receita corrente líquida.

taBEla 17
Quadro - resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)
Freqüência relativa  

(% sobre o no total de 
municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região
Menor que 0,2 62,�0% 17,�0% �2,01% -1�,�7%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 �1,66% ��,16% 1�,92% 107,��%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 �,2�% 2�,9�% 1,99% �,26%
Maior que 1,2 0,26% 0,�0% 0,09% 0,2�%

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A tabela �7 mostra a distribuição da participação de cada freqüência de 
municípios no endividamento total da região. Um comportamento totalmente 
atípico ao restante do país é notado na freqüência da primeira classe de endivida-
mento, onde os municípios passam a participar como credores no período poste-
rior à vigência da lei. Ou seja, os municípios contraíram tanto seu endividamento 
no período seguinte que a freqüência de municípios nesta classe aumentou de 
62,8% para 82,0�% e a participação desta na dívida consolidada líquida nominal 
da região passou a ser negativo. Já a porcentagem de municípios que apresenta-
vam valores entre 20% e 60% da variável passou a concentrar uma parcela maior 
do endividamento da região. A freqüência de municípios nesta classe diminuiu, 
entretanto a participação de tais municípios aumentou significativamente – estes 
passaram a representar �07,�8% da DCL nominal da região. No segundo perío-
do nota-se que apenas 0,09% dos municípios permaneceram sobreendividados e 
passam a representar uma parcela menor do endividamento nominal da região.

�.1.�  centro-oeste

Os municípios da região Centro-Oeste apresentam elevado endividamento pro-
porcionalmente à receita corrente líquida, de cada município. A relação DCL/
RCL encontra-se elevada, principalmente nos Estados do Mato Grosso do Sul 
e de Goiás, onde é possível notar que vários municípios ultrapassaram o limite 
de �20% imposto pela lei. Apesar do Estado do Mato Grosso não apresentar ne-
nhum município que tenha ultrapassado este limite, a média de endividamento 
do estado é de 28,9%, superando a média de endividamento do Brasil. Os mu-
nicípios do Mato Grosso do Sul se endividaram em média em 4�,07% da RCL, 
sendo esta a maior média apresentada pela região neste período. 
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FIGuRa �1
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período anterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla 1� 
Estatísticas descritivas dos estados da região Centro-Oeste

Estado Média (199�-2000) Desvio-padrão (199�-2000) Média (2001-200�) Desvio-padrão (2001-200�)
Mato Grosso do Sul 0,�107 0,���� 0,2��6 0,2�0�
Mato Grosso 0,2�90 0,22�6 0,1�29 0,1�1�
Goiás 0,2�99 0,691� 0,1�16 0,�112
centro-oeste 0,�11� 0,���2 0,1�6� 0,271�
Brasil 0,1728 0,2901 0,0976 0,2198

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Ao se analisar a tabela �8, nota-se que as médias de endividamento di-
minuíram significativamente entre um período e outro em todos os estados 
da região. Entretanto, a média da DCL/RCL ainda se situa acima da média 
apresentada pelo País. 
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FIGuRa �2
Dispersão da variável DCL/RCL, para o período posterior à LRF

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

A figura �2 demonstra a forte contração do endividamento para todos os mu-
nicípios desta região de modo geral. Apenas uma pequena região no Estado de Goiás 
apresenta municípios que continuaram ultrapassando o teto estabelecido pela lei. 

Esta região apresenta indícios de que os efeitos de um limite sobre o endivi-
damento foram positivos. A maioria dos municípios apresentava endividamento 
elevado e, após a LRF, contraíram seus gastos em uma magnitude expressiva.  
Os municípios que continuaram com endividamento excessivo não apresentam 
elevada participação no endividamento total da região.

A tabela �9 mostra que a porcentagem de municípios que apresentavam 
DCL/RCL inferior a 20% aumentou de 5�,4�% para 74,4�% e as classes supe-
riores, que apresentam endividamento mais elevado, diminuíram a freqüência de 
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municípios. Os municípios que ultrapassavam o limite da lei no primeiro período 
participavam em 22,0�% da dívida total da região e, no período seguinte, passa-
ram a representar apenas �,��%. 

taBEla 19
Quadro - resumo da dívida consolidada líquida agregada dos municípios

Dcl/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Freqüência relativa  
(% sobre o no total de 

municípios)

participação média no 
endividamento total dos 

municípios da região

Menor que 0,2 �1,�1% �,�6% 7�,�1% 11,�9%
Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 �7,�2% �0,��% 21,��% �6,��%
Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 �,92% �1,99% �,�2% �0,67%
Maior que 1,2 2,��% 22,01% 0,2�% 1,�1%

Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Em suma, a partir da análise feita até aqui, pode-se concluir que a relação 
DCL/RCL na média de todos os municípios, quando analisados em nível nacio-
nal, vem apresentando queda. Isso permite dizer que a lei alcançou seu objetivo 
de diminuir a relação DCL/RCL agregada para os municípios.

Apesar de a relação DCL/RCL, no agregado, apresentar queda na média 
dos municípios, esta se deve em parte ao aumento da carga tributária bruta dos 
municípios. Esta melhora sugere que a LRF impactou positivamente no esforço 
fiscal próprio dos municípios, ao analisar o lado da receita. Por outro lado, há que 
se verificar se esse aumento de tributação pode não ter um aspecto positivo pelo 
lado dos contribuintes. Ou seja, para que esse aumento da arrecadação tributária 
seja positivo para os residentes locais é necessário igualar o custo do aumento dos 
impostos com o aumento dos benefícios (ou seja, bens e serviços prestados pelos 
entes municipais). 

As análises regionais indicam que, com exceção das regiões Sul e Centro- 
Oeste, após a determinação do limite sobre o endividamento houve maior concen-
tração da dívida consolidada líquida sobre os municípios que ultrapassaram este 
limite. As tabelas mostram que os municípios sobreendividados passaram a partici-
par, no segundo período, com uma maior porcentagem no endividamento total de 
cada região. Partindo do pressuposto de que o elevado limite imposto tinha como 
principal foco tratar os municípios mais problemáticos, ou seja, com maior valor 
da relação DCL/RCL, questiona-se a eficácia deste limite dado que tais municípios 
passaram a concentrar uma maior parcela da DCL após a vigência da lei. 

6 CONCLUSÃO

O presente artigo avaliou os impactos da Lei de Responsabilidade Fiscal nas 
finanças públicas municipais. O objetivo do trabalho foi avaliar a evolução 
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dessas finanças à luz dos limites impostos pela lei, fazendo a análise em dois 
períodos: antes (�998-2000) e depois da LRF (200�-2004). No decorrer do 
trabalho, verificou-se que a LRF definiu limite muito além dos padrões médios 
dos municípios. Levanta-se então a questão sobre os critérios de definição dos 
limites da lei. Uma das hipóteses seria que esta se baseou em estudos teóricos e 
empíricos porém distantes da realidade dos municípios. A outra seria que a LRF 
teria como foco principal os municípios mais problemáticos, sobreendividados 
e com gastos elevados, o que gerou limites distantes da realidade da maioria 
que não era motivo de preocupação dos governantes. Como já mencionado na 
introdução do texto, a LRF incorporou o limite da Lei Camata20 para o limite 
de gasto de pessoal e o limite da díva consolidada líquida foi estabelecido pela 
Resolução no 40 do Senado Federal.2� Para ambos os limites, não se sabe a sua 
fundamentação, mas a constatação é de que tais limites se distanciaram da mé-
dia de endividamento e gastos com pessoal apresentada pelos municípios brasi-
leiros antes e depois da implementação da lei. Conforme mencionado no texto, 
é provável que o limite de gasto de pessoal adotado para os municípios tivesse 
tido por base a realidade dos estados e esta hipótese é corroborada pela média 
dos gastos estaduais no período que antecedeu a publicação da lei.

No primeiro indicador analisado, o qual é dado pelo quociente entre des-
pesa de pessoal e receita corrente líquida, avalia-se que a lei, ao impor o limite 
de 60% da RCL, gerou uma convergência da variável despesa de pessoal/receita 
corrente líquida à classe imediatamente inferior ao limite de 60%. Este fato le-
vou a se questionar se a LRF está sendo, realmente, eficiente em controlar gastos 
excessivos dos municípios brasileiros. Após analisar os dados, percebe-se uma ní-
tida convergência de gastos que, no caso brasileiro, pode não ser um fato muito 
positivo dado que os municípios apresentam-se muito heterogêneos, logo com 
diferentes níveis de gastos com pessoal. O teto de 60% , além de apresentar-se 
muito acima da média de gastos (42% aproximadamente) reduziu a despesa de 
poucos municípios que ultrapassavam este limite, mas caiu como um incentivo 
ao aumento dos gastos com pessoal sobre os municípios que gastavam muito 
pouco. Os dados sugerem uma espécie de “efeito manada” após a implementação 
da LRF. Mais que isso, a matriz ergótica mostrou que a concentração de gastos 
se situa logo abaixo do limite imposto, o que reforça a hipótese de que houve 
um estímulo de gastos. Além disso, observa-se que, sob o aspecto dos gastos, a 
LRF gerou impactos sobre poucos municípios pois a média de gastos permaneceu 
praticamente inalterada. Neste contexto, um estudo relevante seria a análise do 
perfil dos municípios que apresentaram alterações de gastos após a promulgação 

20. lei complementar no �2, de 27 de março de 199�, alterada posteriormente pela lei complementar no 96, de �1 de maio de 1999, 
a qual disciplinou os limites da despesa com pessoal da união, estados, municípios e DF.

21. Dispõe sobre os limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública mobiliária dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios.
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da lei. É fato que esta não surtiu efeito na grande maioria deles, no entanto, há 
que se saber se a lei afetou o perfil de gastos dos municípios em seu conjunto (por 
exemplo, incentivando gastos com investimentos).

O segundo indicador analisado, o quociente entre a dívida consolidada lí-
quida e receita corrente líquida (DCL/RCL) levou a se questionar o quão efetivo 
é o limite (�,2) da lei para cada município. Ou seja, a análise dos dados sugere 
que esse limite foi imposto pela lei não para alcançar a média dos municípios e 
sim para os municípios que no agregado representavam mais de 50% da dívida 
consolidada de todos os municípios. Observa-se que, do período anterior à LRF 
para o período seguinte, houve uma concentração da dívida consolidada líquida 
dos municípios. Ou seja, o número de municípios que ultrapassavam o teto da 
LRF do primeiro para o segundo período diminui, porém, a participação da dí-
vida desses municípios aumentou em relação ao total da dívida dos municípios. 
Nesse ponto, sugere-se uma análise da sustentabilidade da dívida dos municípios 
que ultrapassam o limite da LRF ou que estão muito próximos desse limite.

Contudo, ao se analisar o indicador DCL/RCL por município, observa-se 
que este cai na média dos municípios. Ou seja, a LRF vem sendo eficiente ao 
diminuir a relação DCL/RCL da média dos municípios. Concluiu-se também 
que esta diminuição é conseqüência da maior arrecadação própria. O aumento da 
arrecadação pode estar refletindo um aspecto positivo: o aumento da arrecadação 
própria dos municípios na média. Porém, a contrapartida é de se avaliar o quão 
eficiente é o indicador no controle do endividamento dos municípios, uma vez 
que a relação DCL/RCL pode ser, no curto prazo, mantida constante por meio de 
um aumento de arrecadação própria – no entanto, no longo prazo não é possível 
aumentar arrecadação continuamente.
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ANEXO
Despesa com pessoal
taBEla a1
Quadro-resumo da despesa com pessoal agregada dos municípios

Despesa de pessoal/Rcl

período 1 (199�-2000) período 2 (2001-200�)

% de municípios sobre o 
no total de municípios

participação média na 
despesa de pessoal de 
todos os municípios

% de municípios sobre o 
no total de municípios

participação média na 
despesa de pessoal de 
todos os municípios

Entre 0 e 0,�6 0,2� 0,21 0,20 0,0�
Entre 0,�6 (inclusive) e 0,�0 0,16 0,12 0,1� 0,1�
Entre 0,�0 e 0,�� 0,17 0,22 0,22 0,27
Entre 0,�� e 0,60 0,�� 0,�0 0,�9 0,�0
Maior do que 0,60 0,0� 0,0� 0,01 0,02

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla a2
Estatísticas descritivas da despesa com pessoal/RCL

período 1 período 2
Média agregada 0,�266  0,�201
Desvio-padrão 0,2227 0,07�0

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Dívida consolidada líquida

Uma análise regional das figuras 6 e 7 apresentadas é melhor compreendida 
ao se olhar os dados das tabelas A� e A2. O padrão de concentração da variável 
DCL/RCL encontrada ao se analisar os dados numa visão nacional é o mesmo 
para os dados por macrorregiões.

taBEla a�
Número de municípios por faixas da relação DCL/RCL segundo regiões

Região
período 1 (199�-2000)

Menor que 0,2 Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 Maior ou igual a 1,2
Norte �09 66 6 0
Nordeste 1.�0� 2�7 �0 11
Sudeste 9�7 �9� 91 16
Sul 726 �66 61 �
centro-oeste 219 1�9 �� 10
Total 3.494 1.442 236 40

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

taBEla a�
Número de municípios por faixas da relação DCL/RCL segundo regiões

Região
período 2 (2001-200�)

Menor que 0,2 Entre 0,2 (inclusive) e 0,6 Entre 0,6 (inclusive) e 1,2 Maior ou igual a 1,2
Norte �6� 16 1 0
Nordeste 1.�12 2�6 �9 �
Sudeste 1.1�� �2� �6 6
Sul 1.267 1�� 2� 1
centro-oeste �17 9� 1� 1
Total 4.413 962 144 12

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.
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Informação da formação da dívida consolidada líquida dos municípios que 
aparecem como credores na relação dívida consolidada líquida/receita corrente 
líquida no primeiro e segundo período.

Menor média do primeiro período (1998 - 2000)
Município: Mariana Pimentel. Cód IBGE: 431198
Média DCL/RCL de �998 - 2000 = (-�,07)
DCL/RCL (�998) = (-�,02)
DCL/RCL (�999) = (-�,�8)
DCL/RCL (2000) = (-�,0�)

taBEla a�
Composição da dívida consolidada líquida do município Mariana Pimentel

+ operações de crédito Internas (obrigações em circulação) R$ 0,00 
+ operações de crédito Externas (obrigações em circulação) R$ 0,00 
+ operações de crédito Internas (Exigível a longo prazo) R$ 0,00 
+ operações de crédito Externas (Exigível a longo prazo) R$ 0,00 
+ Restos a pagar processados (passivo Financeiro) R$ 1��.017,�9 
- Disponível (ativo Financeiro) R$ �.�9�.6�2,�9 
- créditos em circulação (ativo Financeiro) R$ ���,07 
- Emprest. e Financiamento (ativo Não Financeiro) R$ 0,00 
 Dívida consolidada líquida (R$ �.2�9.1�9,07)
 Receita líquida R$ 2.7��.092,�1 

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.

Menor média do segundo período (2001-2004)
Município: São Sebastião do Oeste. Cód. IBGE: 316460
Média DCL/RCL de 200�-2004 = (-0,8�)
DCL/RCL (200�) = (-0,85)
DCL/RCL (2002) = (-0,82)
DCL/RCL (200�) = (-0,69)
DCL/RCL (2004) = (-0,98)

taBEla a6
Composição da dívida consolidada líquida do município São Sebastião do Oeste

+ operações de crédito Internas (obrigações em circulação) R$ 0,00 
+ operações de crédito Externas (obrigações em circulação) R$ 0,00 
+ operações de crédito Internas (Exigível a longo prazo) R$ 0,00 
+ operações de crédito Externas (Exigível a longo prazo) R$ 0,00 
+ Restos a pagar processados (passivo Financeiro) R$ 162.69�,�� 
+ precatórios (obrigação em circulação) R$ 0,00
- Disponível (ativo Financeiro) R$ �.�1�.�76,70 
- créditos em circulação (ativo Financeiro) R$ 0,00 
- Emprest. e Financiamento (ativo Não Financeiro) R$ 0,00 
 Dívida consolidada líquida (R$ �.6�2.6�1,��)
 Receita corrente líquida R$ �.7�6.6�1,�0 

Fonte: StN/Finbra.
Elaboração: cFp/Dirur/Ipea.


