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1. Introdução 
 

A constituição promulgada em 1988 definiu os municípios como entes federativos e 

descentralizou para os governos locais grande parte de competências  e recursos tributários 

que estavam represados fortemente no governo central. Essa delegação, no entanto, não foi 

realizada de maneira harmonizada
1
 e, aparentemente, o aumento dos recursos tributários, 

principalmente através de transferências, não foi suficiente para que os municípios 

cumprissem satisfatoriamente seus novos papéis na Federação.  

O artigo 30 do Capítulo 4 da Constituição Federal, prevê como competências  do 

governo municipal quatro pontos principais: legislar sobre assuntos de interesse local e 

ordenamento do solo, promover a proteção do patrimônio histórico, prestar serviços de 

interesse local e, por fim,  prestar e/ou manter os serviços de saúde e educação. O artigo 23 

do Capítulo 1 prevê onze competências comuns à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios que possuem graus diferentes de complexidade. As atribuições comuns vão 

desde as já citadas como saúde e educação até atividades, que inclusive capitais tem 

dificuldades de prover, como o combate a pobreza/marginalização, desenvolvimento 

econômico local, habitação, saneamento e etc. Por esta breve descrição fica clara a 

ausência de limites entre as diversas competências dos diferentes níveis de governo além 

da dificuldade em prover tais serviços para governos locais que não têm, por limitações 

estruturais, a capacidade de exercer a autonomia que a Constituição lhes concedeu.  

Esse descasamento entre capacidade e competência decorrente da descentralização 

é comum, no entanto, à todas as federações independentemente do grau de 

desenvolvimento do país. Países como Suíca, Canadá, Estados Unidos, India, Russia e 

Brasil, todos possuem instrumentos, com as mais diversas regras, que tentam amenizar 

esse descasamento. O Brasil, no âmbito local, se utiliza do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) que, simplificadamente, distribui seus recursos na medida inversa ao 

número de habitantes.  

Desde a promulgação da Carta Magna no Brasil, aumentou-se significativamente o 

percentual de recursos transferidos do governo federal para o municípios através do FPM, 

                                                 
1
 No dia 07 de março de 2005 mais de dois mil prefeitos realizaram uma marcha  em Brasília (em sua oitava edição)  

reivindicando maiores participações no bolo tributário nacional. O senador Antônio Carlos Valadares (PSB – SE) durante 

o encontro chegou a dizer: “Os municípios estão quebrados, falidos, é urgente que se tome providências” sobre a 

necessidade de se reajustar o Fundo de Participação Municipal. Fonte: Agência Senado 09/03/2005 
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de 17% a 22,5% praticados hoje em dia. A alteração no percentual de distribuição de 

transferências, no entanto não veio acompanhada de mudanças necessárias conforme a 

teoria das finanças públicas aconselharia. 

A primeira mudança,  já amplamente discutida na literatura, refere-se à forma 

equivocada do cálculo do repasse do FPM que, simplificadamente, leva em consideração o 

apenas o número de habitantes e, adicionalmente,no caso das capitais o inverso da renda 

per capita. Essa abordagem tem como objetivo equalizar a capacidade de gastos dos 

municípios dada a heterogeneidade das fontes básicas de tributação. Na medida em que 

pequenos municípios não conseguissem financiar seus gastos tenderiam a sub ofertar bens 

públicos ou sobre-taxar seus munícipes de forma a obter a mesma receita dos municípios 

mais ricos. A solução para esse problema seria a adoção de transferências que levassem em 

consideração a capacidade de arrecadação de cada governo local, ou seja, que se 

considerassem fatores que serviriam como proxy da base tributária de cada município.  

Um problema decorrente da equalização das receitas por transferências é a possível 

renúncia fiscal por parte dos governantes locais. Com o má dimensionamento do repasse, 

as prefeituras locais tem fortes incentivos políticos a sub taxar sua base tributária, dado que 

o financiamentos dos bens provisionados podem ser feito pelas transferências em excesso. 

Além do benefício de ser visto como um prefeito que impõe baixos custos para suas 

políticas, a vigilância sobre o orçamento municipal diminui pois se coletiviza custos de 

políticas que beneficiaram apenas o local da implementação. 

 

Não são poucos os que, mesmo assim, acreditam que as transferências tal como são 

realizadas atualmente trazem mais benefício que custos para o país. O principal argumento 

de defesa dos repasses é a natureza distinta entre as características entre as fontes de 

arrecadação e o perfil municipal. Enquanto que as principais fontes, o imposto predial e 

territorial urbano e o imposto sobre os serviços, têm um caráter fortemente urbano a 

maioria dos municípios, principalmente  fora das regiões Sul e Sudeste, ainda possuem 

uma parcela rural significativa.  

Além disso, com a introdução das limitações na contração de dívidas e limites de 

gastos impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, as transferências seriam o 

único meio pelo qual os municípios poderiam financiar seus orçamentoss face às 

limitações das suas bases tributárias. 
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Esse modelo federativo de repasse substancial de transferências implica em uma 

maior centralização de recursos tributários na esfera federal o que, por sua vez,  poderia 

incentivar um menor esforço tributário das esferas inferiores de governo. Esse estímulo 

viria da desvinculação entre custos, receitas vindas de fora da jurisdição por transferência, 

e benefícios, bens públicos providos dentro do município. Torna-se claro que para se 

discutir quais tipos de transferências deveriam ser adotadas no Brasil frente às limitações 

de base tributária dos municípios, faz-se necessária a discussão do esforço destes em 

explorar de maneira satisfatória seus recursos tributários disponíveis.  

  

Neste sentido, a primeira contribuição deste trabalho é a discussão sobre as 

potencialidades e limitações dos principais tributos de competência municipal e o estágio 

atual de utilização pelos municípios. Em seguida, discute-se o papel das transferências em 

países federativos, suas possíveis influências na receita própria e seus efeitos díspares, 

dada a regra atual de partilha, na receita corrente per capita entre diferentes municípios 

agrupados por faixas populacionais. 

Por fim, se estima as diferenças de esforço fiscal entre as unidades de governo do 

sistema federativo brasileiro baseado em suas distintas características econômicas, e o 

efeito do Fundo de Participação dos Municípios e da Lei da Responsabilidade Fiscal nas 

receitas próprias durante o período de 1999 à 2003.  

O trabalho está composto de seis capítulos, incluindo esta introdução. No Capítulo 

2, discute-se as diferentes metodologias para a estimação do esforço fiscal, suas vantagens 

e limitações. No Capítulo 3 estão descritas as competências tributárias dos municípios e a  

análise das tendências gerais da arrecadação dos dois principais tributos, o IPTU e o ISS. 

No Capítulo 4 estabelecem-se as principais prescrições teóricas sobre a atribuição de 

competências tributárias entre níveis de governo em estruturas federativas e mostra como 

os recursos são distribuídos para os municípios por distintas faixas populacionais.  

O Capítulo 5 trata de expor em linhas gerais a Lei de Responsabilidade Fiscal e 

suas limitações que influenciam na arrecadação própria municipal. 

O Capitúlo 6 estima as diferentes influências de fatores demográficos, econômicos 

e legais (LRF e FPM) na receita própria. A partir desta estimativa foi mensurado  esforço 

fiscal das unidades de governo por Estados e Regiões Brasileiras e discutido as possíveis 

causas das grandes diferenças entre índices. 
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2.  Breve Revisão da Literatura 

2.1. Capacidade de arrecadação 

 

O volume de arrecadação própria observado em todos os municípios brasileiros é 

decorrência de três fatores: a base tributária disponível, a estrutura de impostos existentes e 

o esforço fiscal.  

A base tributária disponível é o total de recursos existentes na localidade que 

poderiam ser apropriados, através da taxação, caso o município exercesse plenamente sua 

competência tributária, ou seja, coletasse impostos de modo que nenhuma fonte de 

arrecadação ficasse fora do poder público.  

A estrutura de impostos é o nível de taxação escolhido para cada imposto de 

competência municipal. Municípios com as mesmas competências e mesma base tributária 

podem diferir na escolha da alíquota de cada tributo gerando uma estrutura e, 

consequentemente, uma arrecadação distinta. 

Esforço fiscal é a medida que capta o esforço realizado para se arrecadar toda a 

receita tributária disponível em sua base tributária. É definido como a razão das receitas 

atualmente coletadas sobre as receitas potenciais mensuradas pela base tributária 

disponível. 

 

2.1.1. Métodos contábeis 

 

Existem vários métodos para se estimar a base tributária  de uma jurisdição
2
 sendo 

a proxy mais utilizada para cálculo transferências, inclusive nos Estados Unidos, a renda 

per capita (ACIR 1991).  O cálculo da base tributária por este método poderia ser assim 

realizado: 

 

 

 

 

                                                 
2
 Ver o relatório da Advisory Commission of Intergovernmental Relationship (ACIR) dos Estados Unidos para uma 

descrição mais aprofundada dos diferentes métodos [Acir (1986)] 
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Onde: 

 n = número de unidades da federação 

 T = receita tributária própria 

 R = Arrecadação tributária potencial na unidade i 

 PIBi = Produto Interno Bruto da unidade i 

 

Sua simplicidade, pela utilização de médias sobre o PIB, caracteriza seu maior 

benefício assim como sua maior desvantagem. 

Suponha uma cidade no Brasil que possua vocação turística. O volume de receitas 

auferidas por seu governo, através da cobrança de ISS, será muito maior que cidades com 

similares rendas per capita mas que não tenham tal vocação. Araújo et al. (2000) 

identificaram várias cidades brasileiras que possuíam os mais diversos atrativos turísticos e 

que demonstravam uma carga tributária atípica em relação ao seu PIB devido a exploração 

da atividade hoteleira. 

Além deste problema, o método de se utilizar apenas a renda como base tributária 

ignora outras características econômicas que incidem significativamente na arrecadação. 

Entre as mais comuns estão: a composição da produção,  população e grau de urbanização 

(Blanco 1997). 

Visando levar em consideração estes problemas, foi desenvolvido na década de 60 

um método contábil que pudesse representar um sistema tributário padrão que indicaria o 

nível médio de taxação sobre as diferentes incidências tributárias. Neste método, chamado 

de sistema tributário representativo e receita tributária representativa (RTS e RRS), a base 

tributária  poderia ser definida como a arrecadação tributária que uma unidade de governo 

poderia obter com a aplicação de um sistema de alíquotas padrões sobre as bases 

disponíveis de cada imposto nas distintas regiões
3
.  

                                                 
3
 Apesar de terem sido desenvolvidos nos Estados Unidos, o representative tax system (RTS) e o representative revenue 

system (RRS) são os indicadores mais utilizados no cálculo das necessidades de transferências a partir da capacidade 

fiscal no Canadá. 
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 O cálculo destes indicadores seria desta forma: 

~ ~
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Onde: 

Tj = Taxa nacional do imposto j 

Bj,i = Base Tributária do imposto j na unidade da Federação i 

Wj = Participação nacional do imposto j  
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R = Arrecadação nacional do imposto j 

 

 O maior benefício desta abordagem é a consideração das diferenças econômicas 

estruturais de cada ente federativo ao se utilizar as bases tributárias disponíveis reais de 

cada um.  

No entanto, por considerar as alíquotas médias nacionais desconsideram-se as 

diferentes estruturas tributárias que possam existir entre os distintos entes federativos 

subestimando ou sobreestimando o hiato fiscal. Somado a este problema, a dificuldade de 

se identificar a base tributária, imposto por imposto, torna a tarefa de encontrar proxies 

bastante trabalhosa. 

Além dos problemas já citados, os métodos anteriores cometem o erro de 

desconsiderar fatores que possam facilitar ou dificultar a arrecadação potencial, pois 

variáveis menos mensuráveis diretamente impactam na capacidade do governo em impor 

taxas. Entre os fatores que aparecem na literatura e possuem este caráter destacam-se: 

costumes da sociedade (informalidade), capacidade administrativa, política, estrutura 

tributária, condições geográficas e outros (Blanco 1997, Piancastelli et al 2004). 
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2.1.2. Econométricos 

 

 

A análise de dados em painéis é considerada como um dos melhores instrumentos 

para o estudo da causalidade ficando logo atrás de um experimento aleatório puro. 

Campbell e Stanley (1967) referem-se à análise em dados em painéis como “excellent 

quase-experimental designs, perhaps the best of  the more feasible designs”
4
. Mesmo sendo 

um dos melhores métodos de análise para a causalidade são vários os cuidados que se 

devem ter antes de sua realização.  

Variáveis não observáveis podem ser distintas para cada unidade da amostra, 

permanecerem fixas durante o tempo, e mesmo assim influenciar de maneira significativa 

na relação causal da variável dependente com suas explicativas. Esse fenômeno, 

heterogeneidade, pode ser tratado adicionando dummies para cada observação fazendo-as 

ter diferentes interceptos que capturariam as variáveis não observáveis mas que afetariam 

os resultados finais. Além das especificidades por unidades, podem ocorrer eventos 

comuns que atingam toda a base de dados num dado ano. Da mesma forma, adiciona-se 

dummies para cada ano de forma que o efeito específico para dado ano, simultâneo para 

todas as unidades, seja capturado distintamente. Um exemplo, de interesse desta 

dissertação, da heterogeneidade nos municípios poderia ser orientações políticas, fatores 

geográficos da localicade do município, fatores culturais da população  etc. que afetariam 

posiva ou negativamente a arrecadação de tributos. Da mesma forma, porém para a 

heterogeneidade entre anos, poderíamos imaginar um crescimento ou queda econômica em 

determinado ano que afetasse todos os municípios. 

Mesmo corrigindo a heterogeneidade a variância dos erros das unidades podem ser 

muito diferentes entre si causando o problema da heterocedasticidade no painel. Por 

exemplo, a variância no erro entre micro-municípios e capitais pode ser significativo dado 

que nas últimas a arrecadação não depende tanto do prefeito empossado, a estrutura de 

arrecadação funciona de forma mais impessoal. Para corrigir este problema ajusta-se os 

erros pelos seus desvios padrões, método conhecido como Painel Corrigido por Desvios 

Padrões (PCSE). 

Raramente as unidades da amostra não são dependentes no tempo, geralmente o 

resultado de um ano, de certa forma, condiciona o do ano seguinte. O resultado da 

                                                 
4
 Em Worral(2004) 
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arrecadação, mesmo variando bastante, tende a ter valores próximos se comparado um ano 

ao outro. Esta autocorrelação no tempo, e sua ordem, pode ser identificada por inúmero 

métodos e corrigidas. 

A metodologia acima especificada aplicada para o estudo do esforço fiscal está 

fortemente focada em casos entre países. Como variável dependente utiliza-se a razão do 

imposto sobre o PIB e como variáveis independentes, ou explicativas, as que representam 

as fontes de recursos e controles: PIB per capita, percentual da agricultura e mineração 

sobre PIB, balança comercial sobre PIB, dívida sobre PIB, entre outros. A razão para se 

utilizar o PIB per capita, em quase todos os trabalhos, é a de que quanto maior a renda 

maior deve ser a capacidade de se pagar tributos. Considerando que bens públicos são bens 

de luxo, segundo a lei de Wagner, o pagamento dos bens públicos deveria subir juntamente 

com a renda (Gallagher, 2001). Os estudos mostram que o percentual da agricultura 

diminui a capacidade de se taxar devido a informalidade que os agricultores de 

subsistência, sua fragmentação e distância das autoridades. 

Eltony (2002) estima uma regressão por mínimos quadrados ordinários (OLS) para 

duas amostras de países árabes, produtoras ou não de petróleo, onde a variável dependente 

é a razão do imposto sobre o PIB e como variáveis independentes, ele utiliza o percentual 

da agricultura, mineração, manufatura, balança comercial e dívida externa sobre PIB. As 

receitas dos países produtores de petróleo estão fortemente baseadas neste produto e tem 

um primitivo sistema de impostos para outros produtos (todas as variáveis foram não 

significativas). Para os países não produtores de petróleo as variáveis foram significativas e 

a dívida externa apresentou um resultado positivo indicando uma possível equivalência 

Ricardiana. 

Para municípios de El Salvador, Gallagher (2001) estima quatro regressões por 

mínimos quadrados ordinários (OLS) com diferentes variáveis explicativas e como 

variável dependente, para todos os modelos, a receita tributária per capita. A primeira, 

incluía como variáveis dependentes: pobreza (ranking de 10 indicadores sociais), 

população e urbanização; a segunda: renda per capita, população e urbanização; a terceira: 

ativos declarados pelos contribuintes, população e urbanização; e por último: ativos 

declarados pelos contribuintes, renda per capita, população e urbanização.  O modelo que 

mais se ajustou a amostra foi o quarto, com apenas indicadores econômicos e mostrou que 

quanto maior a urbanização, município, renda per capita e ativos maior a receita tributária 

per capita. 
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Todas as análises por métodos econométricos discutidos até agora estimam seus 

coeficientes em relação à média, ou seja, todas as unidades que estejam acima da média 

estão, consequentemente, com seus indicadores de esforço fiscal entre os melhores da 

amostra. No entanto, podem ocorrer casos em que nem tudo o que está acima da média é 

sinal de bom desempenho. Casos onde se observa unidades muito acima do resto da 

amostra e que não são consideradas outliers deveriam ter um peso maior na estimação, ou 

seja, eles seriam o benchmarking para todos as outras unidades. Isso é possível através da 

definição da fronteira de eficiência a partir das melhores unidades e será discutido a seguir. 

 

 

2.1.3. Fronteira Estocástica 

 

Eficiência técnica refere-se a habilidade de minimizar o uso dos fatores de 

produção  para um dado nível de produção ou a habilidade de obter o máximo de produto 

para um dado nível de fatores de produção. As primeiras definições formais foram 

propostas por Debreu (1951) e Farrel(1957)
5
 e permitiram o desenvolvimento de métodos 

de estimação da eficiência relativa entre empresas. Um conceito comun à estas técnicas é 

de que a informação é retirada de valores extremos de um conjunto de informações para a 

determinação da fronteira de produção. A partir da fronteira dados de eficiência relativa 

para cada firma podem ser calculados. 

A fronteira estocástica incorpora no cálculo de eficiência uma medida de erro, 

portanto a produção é uma função dos fatores de produção, ineficiência e um erro 

aleatório.  

No modelo mais utilizado na literatura para se estimar a eficiência na arrecadação, 

Battese e Coelli  (1995), propõem efeitos de ineficiência em uma função de produção de 

fronteira estocástica para dados em painel. Considerando, como premissa básica, o fato de 

que os efeitos da ineficiência são estocásticos, o modelo preconizado permite a estimação 

de mudanças técnicas  da fronteira estocástica e da ineficiência variando no tempo. A 

função de produção de fronteira estocástica é dada por: 

Yit=exp (Xit+Vit+Uit)                                                                                         (5) 

                                                 
5
  em Kumbhakar e Lovell(2000) 
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Onde: 

Yit denota a produção para a t-ésima observação (t = 1,2......T) e para a i-ésima firma 

(i=1,2....N); 

Xit é um vetor de valores (1x k) de funções desconhecidas dos insumos de produção e outras 

variáveis explicativas associadas com a i-ésima firma e a t-ésima observação; 

 é um vetor (kx1)  de parâmetros desconhecidos a serem estimados; 

Os Uis são variáveis aleatórias não negativas associadas com a ineficiência técnica da produção, 

independentemente distribuídos, tal que uit é obtido como uma distribuição normal truncada 

com média mit e variância 2 onde: 

mit = zit, 

onde: zit é um vetor  p1 de variávies que podem influenciar a eficiência da firma; e  é um 

vetor 1p de parâmetros a serem estimados. 

Ao se decompor o termo de erro em dois elementos, o primeiro aleatório e o 

segundo de ineficiência, quanto maior a eficiência mais o termo de erro se aproxima da 

distribuição aleatória. Como não se sabe de antemão a forma da fronteira, dado que esta 

metodologia é paramétrica, os trabalhos  têm de assumir uma forma funcional que mais se 

encaixa na distribuição dos dados. Apesar da sensibilidade deste último ponto, ressalta-se a 

sua crescente importância como instrumento de avaliação de políticas públicas quando o 

objeto da análise é a estimação de eficiência
6
.  

O primeiro estudo no Brasil que se propôs a estimar o potencial de arrecadação 

estadual por fronteira estocástica foi realizado por Blanco e Reis(1996) que analisaram a 

arrecadação de 26 estados brasileiros utilizando-se como variáveis proxy da base tributária: 

o PIB,  a população total, a produção industrial, a população urbana e a taxa de inflação. 

Os autores desagregam os dados para municípios mas não obtêm nenhum ganho adicional 

em relação ao método de mínimos quadrados ordinários. A explicação para essa ausência 

de ganho é dada pelo nível de agregação feita no trabalho, capital e interior, e por não 

possuírem dados do valor da propriedade imobiliária. No que se refere aos municípios, os 

autores encontram evidências que o aumento do PIB e da população urbana aumentam 

significantemente a arrecadação, enquanto que aumentos da produção industrial reduz a 

                                                 
6
 Meeting on Health System Performance Measurement   World Health Organization.  

Improving Police Performance: A New Approach to Measuring Police Efficiency, HM Treasury, London, 2000  
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arrecadação de municípios do interior. A literatura brasileira possui vários estudos com a 

mesma metodologia
7
 apenas no âmbito estadual que, por não ser o foco principal, não 

serão discutidos.  

Para a análise apenas em âmbito municipal o primeiro trabalho realizado 

utilizando-se a fronteira estocástica foi feito por Blanco (1995). O autor utilizou-se do 

modelo de Battese e Coelli (1992)  que pressupõe uma distribuição normal nos efeitos da 

eficiência. Para as variáveis proxies da base tributária utilizou-se de PIB, PIB industrial, 

população total e população urbana. Após estimar por fronteira estocástica o esforço fiscal 

dos municípios o autor separa os erros encontrados entre os valores previstos e observados 

e os regride sobre as transferências. Conclui afirmando que aumentos na participação das 

receitas de transferências nas receitas totais dos municípios acarretam em menor esforço 

fiscal dos mesmos.  

Nos modelos de fronteira estocástica até então utilizados, no Brasil,  as fontes de 

ineficiências eram apenas utilizadas a posteriori, regredindo os erros de previsão com  

fatores de ineficiência através de mínimos quadrados ordinários. Battese e Coelli 

argumentaram que esta estimação em dois estágios não poderia ser feita pois quebra o 

pressuposto do modelo de distribuições de ineficiências idênticas, além da possibilidade de 

se incorrer no equívoco de se regredir fatores correlacionados com as variáveis 

explicativas. 

Ribeiro (2005) utiliza-se do modelo de fronteira estocástica de Battese e Coelli (1995) 

para analisar os municípios do Rio Grande do Sul e adota como fatores explícitos de 

ineficiência as transferências e recursos de capital. O autor se utiliza do PIB, população, 

PIB agrícola e PIB industrial sobre o PIB como fontes variáveis explicativas da receita 

própria. O autor não só rejeita a tese da substituição tributária entre transferência e receita 

própria como afirma que quanto maior a transferência maior o esforço fiscal. 

Resultados distintos, pelo mesmo método, obtiveram Shikida e Ribeiro (2000) 

analisando os municípios de Minas Gerais. Os autores realizaram o teste para o ano de 

1994 e 1995 com as mesmas variáveis explicativas e concluíram que existe o efeito 

perverso de substituição de receitas próprias por transferências do FPM. 

Na literatura internacional, Estteller-Moré (2003) utiliza para estimar a eficiência 

na arrecadação das regiões da Espanha os seguintes fatores de produção: número de fiscais 

                                                 
7
 Riveiro e Schwengber(1999), Marinho e Moreira (1999) e Blanco (2001) 
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da receita (fator trabalho), número de computadores disponíveis e metros quadrados da 

secretaria responsável pela arrecadação regional de impostos (fatores de capital). Como 

variáveis de controle: produto interno bruto, receitas de capital e ativos fixos.  Apenas o 

número de fiscais se apresentou como estatisticamente significativa e com baixa 

elasticidade (1,5).   

Barros (2005) utiliza-se de uma função de custo para analisar a eficiência na 

arrecadação de impostos de 41 escritórios de arrecadação em Portugal. Pela função ser de 

custo os fatores de produção foram: o salário médio de cada escritório (custo do trabalho) e 

o custo de aluguel por metro quadrado de cada escritório (custo do capital). Os resultados 

têm o sinal esperado com o custo do trabalho sendo o ítem mais importante no aumento do 

custo de arrecadação.  

 Pode-se observar pelas escolhas das variáveis nos fatores de produção ou custo uma 

diferença fundamental entre os dois trabalhos internacionais e os demais nacionais. Todos 

utilizam-se da forma funcional de Cobb-Douglas mas apenas Barros e Estteller-Moré 

incluem variáveis de capital e trabalho das secretarias/escritórios fazendários. Estteller-

Moré  também inclui outras variáveis tais como PIB, ativos fixos e outros como forma de 

controle.  

Como os trabalhos brasileiros não possuem as variáveis que são o pressuposto da 

construção da curva (capital e trabalho) o resultado da estimação não pode ser encarado 

como medida de eficiência tal como os autores colocam, mas sim como uma regressão 

adicionada de uma variável aleatória truncada em zero com distribuição normal.  

Para se falar em eficiência na arrecadação seria necessário tornar explícitas as 

variáveis que descrevessem a situação de cada secretaria, caso contrário assume-se como 

pressuposto que todas possuem o mesmo número de funcionários, computadores, salários, 

custos administrativos, enfim, que todas possuem as mesmas características. Mesmo se tal 

pressuposto fosse assumido, isso tornaria a análise extremamente inverossímil, pois seria o 

mesmo que considerar que a cidade de São Paulo com mais de 10 milhões de habitantes 

possui a mesma estrutura fazendária que a cidade de Borá, também em São Paulo, com 

seus 813 habitantes. Nenhum dos autores nacionais faz qualquer ressalva, ou pressuposto 

explícito, neste sentido. 

Na falta de dados para se aplicar esta técnica no Brasil a fronteira estocástica não 

será aplicada neste trabalho.  
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3. Competência tributária municipal 
 

A arrecadação tributária municipal apresentou um crescimento consistente nos 

últimos anos, conforme pode ser visto no gráfico abaixo.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dados atualizados pelo IPCA IBGE – POP em escala de 1000. 

Apenas municípios que constavam no FINBRA de 1999 e em 2003. 

 

 

Os valores arrecadados passaram de R$13 bilhões em 1999 para R$21 bilhões em 

2003, representando 1,25% a 1,36% do PIB, respectivamente. Esse crescimento 

possibilitou que os valores arrecadados ultrapassassem os valores recebidos pelas 

transferências do FPM em 2000 e se mantivessem superiores até o fim da série em 2003. 

A grande parte dos recursos tributários próprios é concentrada na arrecadação de 

IPTU e ISS. O IPTU ficou estável no período sendo 36% das receitas próprias enquanto 

que o ISS cresceu de 39% para 43%. Os dois tributos agregados representaram 75,5% e 

79% dos recursos para os anos de 1999 e 2003, respectivamente. 

As taxas são a terceira maior fonte de receita própria mas estão perdendo 

participação do total. Para o ano de 1999, o seu percentual sobre a receita própria era de 

15,3% e em 2003 passou para 12,6%, uma queda de quase 20%. O ITBI e a contribuição 

de melhoria se mantêm estáveis no período por volta de 7% e 0,5% respectivamente.  
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Apesar do incremento nos últimos anos, alguns autores argumentam que a 

arrecadação municipal própria está muito aquém de seu potencial (Afonso e Araújo, 2001; 

IBGE, 2004). Comparam o percentual da arrecadação municipal sobre o PIB  nacional com 

medidas semelhantes para amostras selecionadas de outros países e concluem que ainda há 

muito espaço para crescimento. Utilizando a mesma fonte, o Fundo Monetário 

Internacional e Receita Federal, foi construída uma tabela semelhante com diferentes 

países de forma a mostrar que a escolha da amostra influencia na conclusão além da 

impossibilidade de se fazer inferências. 

No gráfico abaixo, o Brasil está próximo à média e pertence aos cinco países que 

onde o governo local possui a maior participação no bolo total. Excluindo-se a Tailândia, 

todos os outros países estão em estágio muito distinto de desenvolvimento econômico. 

Para se concluir que o Brasil poderia aumentar a participação da receita municipal na 

receita total simplesmente porque existem países muito acima de sua média 

desconsiderando as grandes diferenças entre eles, é um enorme passo.  

Para se analisar o hiato entre a taxação efetiva e a potencial poderíamos utilizar, 

caso tivéssemos dados disponíveis de inputs, a fronteira estocástica e, na sua ausência, à 

análise em dados em painel. Esta tarefa será realizada na última etapa deste trabalho.  
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                Fonte: Supplement to the 2002 Government Finance Statistics Yearbook e Receita Federal 

Elaboração própria
8
 

 

                                                 
8
 Para imposto total foi considerado apenas o imposto de renda, IPI, IOF, ITR, CPMF, ICMS, IPVA, ITCD, 

ISS, IPTU e ITBI, ou seja, apenas impostos das três esferas de governo. Contribuições foram deixadas de 

fora tanto no cálculo do Brasil como para outros países. 
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Outro argumento a favor do potencial de crescimento das receitas municipais foi 

feito por Araújo e Oliveira (1996). Os autores analisam a exploração do potencial tributário 

a partir da arrecadação efetiva dos municípios em percentagem do seu Produto Interno 

Bruto (PIB). Mostram que enquanto a média da carga tributária se encontra em torno de 

1,6% existem uma grande dispersão de indicadores pelos municípios no Brasil, inclusive 

para municípios que possuem economia de porte semelhante. O grande erro deste tipo de 

análise, denominada de contábil neste trabalho, é o fato de não desconsiderar as variáveis 

não observáveis e diferentes do PIB (urbanização, população entre outras) conforme já 

discutido na seção 2.1.1. 

Três explicações alternativas presentes na literatura sobre a baixa arrecadação 

municipal ainda serão discutidas neste trabalho. A primeira relaciona a baixa arrecadação à 

ausência de instrumentos de gestão tributária básicos, tais como mapeamento de unidades 

territoriais, informatização, cadastro de  contribuintes de ISS, entre outros (IBGE 2004). A 

segunda argumenta que a baixa arrecadação é conseqüência da diferença de características  

entre tributos e municípios (IBAM 2005). Enquanto que os primeiros beneficiam a 

urbanização, a grande maioria dos municípios é rural. E, por fim, a última mostra que a 

baixa arrecadação é conseqüência dos altos recursos provenientes de transferências, 

recursos estes que não acarretam nenhum custo político para o prefeito sendo preferível à 

taxação de seus contribuintes. 

Estas três últimas hipóteses serão discutidas como pano de fundo nas seções 

seguintes. As competências tributárias municipais serão discutidas, com mais detalhes para 

o IPTU e ISS, na próxima seção. 

3.1. Imposto sobre a propriedade rural e urbana - IPTU 

 

O IPTU é um imposto o patrimônio que possui de baixíssima mobilidade espacial. 

Indicado para os níveis mais baixos de governo, é utilizado em quase todos os países  

constituindo-se na principal fonte de arrecadação própria (Kahir e Melo 2005). 

A receita do IPTU responde por volta de 30% nos tributos próprios mas tem 

perdido espaço no total da receita própria municipal para quase todos os estratos da 

amostra, como pode ser visto abaixo na tabela 3.1.1: 
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1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 35.83% 34.99% 34.63% 36.32% 37.93% 35.94%

1000 a 300 38.89% 36.22% 36.86% 36.24% 37.00% 37.04%

300 a 50 35.70% 35.74% 35.42% 35.02% 35.14% 35.40%

50 a 10 35.74% 31.82% 32.60% 28.18% 30.84% 31.83%

10 a 5 25.86% 29.16% 28.11% 19.32% 22.94% 25.08%

<5 30.10% 20.50% 19.72% 12.24% 18.15% 20.14%

Média 33.68% 31.40% 31.22% 27.89% 30.33% 30.91%

Participação do IPTU na Receita Tributária Total

 

                     Fonte: FINBRA  
 

Um instrumento importante a disposição dos prefeitos para o aumento das receitas 

deste tributo é a progressividade parafiscal do IPTU. Diferente da progressividade como 

capacidade contributiva, a  progressividade do IPTU prevista no  § 1.º do art. 156 da 

Constituição Federal se aplica apenas como forma disciplinatória na tentativa de inibir a 

utilização de terrenos em áreas urbanas que estão de acordo com o plano diretor, príncipio 

extrafiscal (Carrazza 1997).  

O texto prevê que, caso o terreno não cumpra sua função social, ou seja, não 

cumpra exigências fundamentais do plano diretor (solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado) o poder público municipal pode punir seus proprietários com a edificação 

compulsória, IPTU progressivo, progressivo no tempo ou até mesmo a desapropriação 

mediante pagamento em títulos públicos.  Os governos municipais têm neste dispositivo 

um importante aliado na tributação de terrenos urbanos ociosos.  

Seria de se esperar que mesmo os municípios abaixo de 20 mil habitantes, sem  a 

obrigatoriedade da elaboração do plano diretor por lei, teriam interesse em elaborá-lo na 

medida que poderiam contar com mais este importante instrumento de ordenamento 

urbano.  

Pelos dados da Pesquisa de Informações Básicas do IBGE de 2004 apenas 984 

municípios (17%) no Brasil possuem plano diretor. Destes, 962 estão situados na faixa 

populacional que vai de 20 mil à 100 mil habitantes perfazendo um total, apenas nesta 

faixa, de 61,3% que estão contrariando a Constituição Federal . Ou seja, nem mesmo os 

municípios que possuem obrigatoriedade legal de elaborar um Plano Diretor estão 

cumprindo a lei e, portanto, deixando de lado este instrumento que poderia viabilizar a 

cobrança de IPTU em vazios urbanos e consequentemente aumentarem a receita própria 

municipal. 
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A arrecadação sobre o PIB deste tributo nos mostra uma disparidade muito grande 

entre os municípios de diferentes tamanhos, conforme pode ser visto na tabela abaixo: 

1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 0.93% 0.90% 0.93% 1.02% 1.09% 0.97%

1000 a 300 0.59% 0.49% 0.54% 0.55% 0.55% 0.54%

300 a 50 0.39% 0.38% 0.38% 0.39% 0.37% 0.38%

50 a 10 0.25% 0.26% 0.21% 0.20% 0.20% 0.22%

10 a 5 0.12% 0.16% 0.16% 0.13% 0.12% 0.14%

<5 0.14% 0.08% 0.09% 0.08% 0.07% 0.09%

Média 0.40% 0.38% 0.38% 0.39% 0.40% 0.39%

Carga do IPTU

 

Fonte: FINBRA  
 

A queda na proporção do IPTU na receita total vista na tabela  para os municípios 

com população abaixo de 5 mil habitantes pode ser entendida, portanto, como uma queda 

real da arrecadação ou uma estagnação num dado patamar com o PIB destes municípios. 

Pode-se justificar esta estagnação pela baixa urbanização dos municípios menores, mas 

para isso ser verdade seria preciso verificar empiricamente se a variável urbanização 

realmente tem efeitos na arrecadação deste tributo.  

 

3.2. Imposto sobre Serviços - ISS 

 

O imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN ou ISS) é um imposto sobre 

o faturamento do prestador de serviços localizado no município.  

Considerando que a alíquota pode ser alterada pelo prefeito e que a base de 

tributação têm fácil mobilidade de um município para o outro através da mudança da sede 

do escritório, era de se prever a guerra fiscal que este imposto traria.  

Barcellos e Assunção (2004) analisam o caso de Barueri que diminuiu radicalmente 

suas alíquotas com a intenção declarada de atrair investimentos e emprego  para seus 

habitantes às custas das cidades vizinhas. O resultado foi distinto do objetivo da política, 

pois verificou-se que os municípios que efetivamente mudaram foram na sua maioria 

firmas pequenas que prestavam seus serviços em outros municípios. O aumento da 

arrecadação tributária no período sugere que houve uma transferência de recursos 

tributários, e não de investimentos e trabalho, de São Paulo para Barueri caracterizando-se 

como uma política de soma zero. 
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A União estabeleceu, através de lei complementar, um piso de 2% e um teto de 5% 

com o intuito de inibir este comportamento predatório entre os municípios. 

Apesar deste problema sugerir que um equilíbrio se daria no piso da alíquota e, 

consequentemente uma menor receita para todas as prefeituras, a participação do ISS no 

financiamento dos recursos próprios têm crescido substancialmente como pode ser visto na 

tabela abaixo: 

 

1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 46.30% 48.88% 49.98% 48.10% 46.74% 48.00%

1000 a 300 36.56% 39.46% 39.41% 41.16% 42.66% 39.85%

300 a 50 31.70% 33.83% 36.39% 35.69% 38.75% 35.27%

50 a 10 24.35% 34.88% 31.43% 29.32% 33.73% 30.74%

10 a 5 19.64% 22.81% 26.14% 23.71% 28.42% 24.14%

<5 16.29% 22.30% 26.60% 19.62% 29.92% 22.95%

Média 29.14% 33.69% 34.99% 32.93% 36.70% 33.49%

Participação do ISS na Receita Tributária Total

 

Fonte: FINBRA  
 

Além disso, este imposto tem crescido mais que proporcionalmente ao PIB 

sugerindo, caso a elasticidade deste tributo seja menor ou igual à um em relação ao PIB, 

que as prefeituras têm se esforçado para exercê-lo. 

 

1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 1.21% 1.26% 1.34% 1.35% 1.34% 1.30%

1000 a 300 0.56% 0.53% 0.58% 0.62% 0.63% 0.58%

300 a 50 0.35% 0.36% 0.39% 0.40% 0.41% 0.38%

50 a 10 0.17% 0.29% 0.20% 0.21% 0.22% 0.22%

10 a 5 0.09% 0.12% 0.14% 0.16% 0.14% 0.13%

<5 0.08% 0.09% 0.12% 0.13% 0.12% 0.11%

Média 0.41% 0.44% 0.46% 0.48% 0.48% 0.45%

Carga do ISS

 

Fonte: FINBRA  
 

Mais adiante será mostrado que o número de prefeituras que têm declarado à ao 

Tesouro Nacional está caindo mais aceleradamente em relação ao IPTU, fortalecendo a 

sugestão enunciada no parágrafo anterior. 

Dada a baixa participação do ITBI, das taxas e das contribuições de melhoria na 

receita própria municipal os dados relativos à estes tributos foram colocados no Apêndice 

A. 
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4. Transferências  
 

Um dos problemas centrais sobre o federalismo fiscal é encontrar uma solução 

ótima para compatibilizar as competências fiscais dos diversos entes da federação (Tanzi, 

2000). A estrutura inicial de análise mais difundida foi a que analisava a competência 

fiscal por três distintas funções, a saber: estabilizadora, distributiva e alocativa (Musgrave, 

1959).  

A função estabilizadora focaria na gestão da política fiscal e monetária com o 

intuito de se alterar as variáveis de atividade econômica. A função distributiva se 

encarregaria de alterar os indicadores de bem estar social (distribuição de renda e etc). E, 

por fim, a função alocativa focaria na escolha do mix entre bens públicos e privados a 

serem ofertados para a população.  

Cada nível de governo poderia ser mais eficiente em prover cada uma dessas 

funções. Ao governo central atividades de maior escala de arrecadação e atividades que 

poderiam apresentar transbordamento
9
, tal como vimos na política tributária de Barueri. 

Aos governos regionais apenas a função alocativa produzindo bens regionais e, aos 

governos locais, a produção de bens restritos à sua localidade de forma que se garantiria 

uma correspondência entre custo e benefícios, pagos e recebidos. 

De forma análoga à analise de competências na provisão de recursos, as 

competências tributárias se restringiriam nos impostos em que cada unidade de governo 

pudesse impor aos seus contribuintes sem gerar distorções na economia. Ao governo 

central a taxação sobre fatores com amplo grau de mobilidade e aos governos locais, 

estados inclusive, impostos sobre fatores com baixa mobilidade. Assim, impostos sobre a 

origem tais como imposto de renda pessoa jurídica caberia ao governo central, enquanto 

que impostos de destino tais como imposto sobre vendas no varejo e no consumo são mais 

adequados aos governos locais. 

Soma-se à todas estas restrições de impor tributos, a extrema heterogeneidade da 

capacidade de arrecadação dos municípios brasileiros e tem-se uma base tributária que 

cabe aos governos locais no Brasil, muito diminuta, mesmo considerando as devoluções 

que os governos estaduais e federais fazem para o nível local (ITR, IPVA entre outros).   

Numa sociedade que possui alto grau de disparidade de renda dentre os entes da 

federação a definição de competências estrita de um modelo federativo ideal visto acima 
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não seria adequada para equiparar receitas e despesas. O desequilíbrio vertical, definido 

como excesso de arrecadação no governo central e falta nos governos locais, é um fator de 

peso no equacionamento fiscal da federação. 

 A solução para este desequilíbrio vertical seria a coordenação da entidade federal 

de transferências inter-governamentais. Estas, num primeiro momento, teriam o intuito de 

distribuir os recursos arrecadados mais igualitariamente entre os diferentes entes da 

federação. 

Mesmo com uma equalização das transferências entre os diferentes níveis da 

federação, a diferença entre bases tributáveis entre os municípios faria com que surgissem 

grandes disparidades na capacidade de gastos, ou seja, um desequilíbrio horizontal. 

Isso aconteceria porque a estrutura fiscal de municípios com diferentes níveis de 

renda  causariam diferenciais nos benefícios fiscais (gastos menos impostos). Para se 

atingir o mesmo nível de receita que o município rico, e portanto oferecer os mesmos bens 

públicos, o município pobre deveria impor uma taxa maior para os seus munícipes que, 

portanto, teriam um benefício fiscal menor que os munícipes do município rico (Buchanan 

1950). 

As transferências, neste caso, serviriam para equalizar os benefícios fiscais entre os 

municípios e desencorajariam a migração e, portanto, aumentariam a eficiência econômica. 

Esta política equalizadora é geralmente discutida na literatura como um raro instrumento 

de promoção de eficiência e equidade (Boadway e Shah, 1994).  . 

As transferências, no entanto, não vêem desacompanhadas de seus custos. Na 

medida em que o governante, assim como seus eleitores, não vêem o custo de sua política 

pelo fato de esta ser financiada por todos da federação, também não vêem limites para a 

sua expansão. Este comportamento é usualmente chamado da tragédia dos comuns, os 

benefícios da política são concentrados e internalizados  enquanto que o seu financiamento 

é jogado para fora de sua própria jurisdição, para o financiamento comum de todos os seus 

municípios. É a apropriação dos benefícios  e a coletivização dos custos. 

 Além disso, uma má alocação de transferências unilaterais poderia causar a  

renúncia fiscal. Os recursos transferidos gerariam um excesso de financiamento nos 

governos locais às custas da falta em outros Governos (Mendes, 1993). O caso do Brasil, 

com a transferência do Fundo de Participação dos Municípios, pode ser  classificado como 

                                                                                                                                                    
9
 Trasbordamento entendido como a incapacidade de não se irradiar os efeitos da política pública em jurisdições vizinhas. 
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um caso a ser evitado levando em consideração o que já se foi estudado na literatura (Shah, 

1994). Isso ocorre pois o regra de partilha , apesar de cumprir com critérios de 

transparência e ser estável, não é consistente com dois simples objetivos: não promove um 

equilíbrio na capacidade fiscal e não leva em consideração nenhuma medida de esforço 

tributário.  

O método de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios considera 

22,50% dos valores líquidos da arrecadação total do imposto de produtos industrializados 

(IPI) e do imposto de renda pessoa jurídica (IR), já descontados restituições e incentivos. 

Do montante, 35,22% é destinado para a região Nordeste, 31,22% para a região Sudeste, e 

33,56% para Norte, Centro-Oeste e Sul. Do total destinado para a região, calcula-se o 

coeficiente de participação de cada Estado e, sobre ele, aplica-se um coeficiente 

estabelecido por lei segundo a classificação do município: para capitais, 10%; para 

municípios do interior 84,4% e o restante, 3,6% é distribuído para municípios do interior 

com mais de 156,216 habitantes. Desse total já classificado por região, estado, e classe de 

município, se aplica o coeficiente municipal que é calculado a partir da participação do 

número de habitantes do município em relação à todos os municípios do Estado em que ele 

está inserido. Municípios de até 10.188 habitantes foi estabelecido um coeficiente mínimo 

de 0,6.  

Além dos problemas já anunciados, é atribuído a este coeficiente mínimo a 

proliferação de municípios ocorrida nos anos. Essa multiplicação é possível pois caso um 

município com dez mil habitantes se divida em dois municípios de cinco mil habitantes 

cada, os dois novos municípios menores receberão quase a mesma quantia individualmente 

por transferência de FPM que recebia o município de dez mil habitantes. A base tributária 

original é dividida em dois enquanto que a estrutura administrativa não tem a redução 

correspondente, afinal o número de vereadores continua constante. Esse fenômeno cria 

municípios extremamente dependentes de transferências, como pode ser visto no gráfico 

abaixo: 
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  O gráfico acima mostra que grande parte da receita corrente per capita dos 

municípios de até 50 mil habitantes é constituída pela transferência do FPM. O valor da 

cota do FPM decresce rapidamente sem que haja um aumento na mesma velocidade do 

valor da receita tributária per capita. Esse fenômeno faz com que a curva de receitas 

correntes per capita apresente uma forma de U com o lado esquerdo mais acentuado 

colocando os municípios que pertencem ao meio da amostra, porte de 5 mil até 1 milhão de 

habitantes, em pior situação fiscal. Esse hiato de receitas entre os municípios têm crescido 

nos últimos anos. 

  Considerando que as regra do FPM não foi alterada e que as transferências por este 

fundo mantêm-se proporcionalmente constantes pelos diferentes grupos analisados, o 

aumento de arrecadação acima da média dos menores municípios faz com que o diferença 

entre os valores de receitas correntes per capita entre os menores e maiores municípios se 

acentuem ao longo do tempo.  
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Durante o período de análise, os municípios com populações acima de 1 milhão de 

habitantes tinham, como receita corrente per capita para o ano de 1999,  R$517,88 reais. 

Esse valor significava aproximadamente 80% das receitas correntes per capita dos 

municípios com populações abaixo de 5 mil habitantes.  No ano de 2003 os municípios de 

1 milhão de habitantes possuíam receitas correntes per capita de R$ 846,27 reais, 

aproximadamente 70% dos R$1.198,07 per capita dos municípios com populações abaixo 

de 5 mil habitantes. 

Apesar de possuir um papel importante no aumento da distorção de recursos 

correntes per capite entre os municípios, os valores de receita tributária dos municípios 

menores é muito inferior aos maiores municípios. A receita tributária per capita apresenta 

três estágios distintos, para municípios de até 50 mil habitantes não passa de R$45 reais, 

situando-se por volta de R$ 40 reais per capita; para municípios de 50 mil à 1 milhão 

atinge um patamar por volta de 150 reais, e por fim, para municípios acima de 1 milhão o 

valor é próximo de R$ 280 reais.  

 A lógica do coeficiente mínimo associada à não consideração da contribuição de 

cada município no montante geral arrecadado, pode criar transferências de recursos entre 

municípios que arrecadam para os que não contribuem, ou não contribuem de maneira 

significativa, no total arrecadado.  

Para verificar se existia essa transferência de renda entre municípios, Gomes e Mac 

Dowell (2000) construíram uma tabela onde foi subtraído os valores recebidos pelos 

valores de contribuição para o financiamento do Fundo de Participação de Municípios. Os 

valores positivos seriam os grupos de municípios recebedores líquidos de recursos do 

fundo enquanto que os valores negativos são os grupos de municípios que são 

financiadores líquidos dos demais. Segundo os autores: 

 

“... os grupos de municípios com mais de 100 mil habitantes financiam (via FPM) os municípios com menos de 

100 mil habitantes,..., quando as regiões são consideradas,...,apenas o Sudeste tem resultado negativo...” 

   

  Essa assimetria no financiamento e no recebimento dos recursos do FPM pode 

condicionar o esforço na arrecadação, conforme já foi descrito acima na tragédia dos 

comuns.  

  Esse condicionamento é encontrado em diferentes países. Buettner (2004) analisa, 

utilizando dados em painel com efeitos fixos em que medida as transferências podem 
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diminuir o esforço da arrecadação própria em 181 municípios da Alemanha. Encontra 

evidências de que uma aumento de € 1000 per capita reduziria a a carga tributária em 0.9 a 

1 ponto percentual. Com resultados similares, Aragón e Gayoso(2005) encontram a relação 

inversa entre transferência e receitas próprias nos municípios do Peru. 
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5. Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

A lei complementar 101/2000, mais conhecida como lei de responsabilidade fiscal, 

é uma das mais rigorosas a respeito do planejamento e controle das finanças públicas 

comparativamente a outros países (Vignoli 2002). 

Sua introdução, em fevereiro de 2000, objetivava a administração responsável pelos 

gestores públicos das finanças municipais impondo punições severas a criação de déficits, 

dívidas e comprometimento fiscal deixado ao mandato do sucessor. Impunha a 

transparência nas contas públicas, através da prestação de contas para a Secretaria do 

Tesouro Nacional, o cumprimento de metas planejadas em lei orçamentária e limites para a 

geração de despesas e dívidas.  

O fator de interesse da LRF neste trabalho se dá em duas frentes: primeiro o 

controle no nível de endividamento poderia forçar as prefeituras a um esforço maior de 

arrecadação e, em segundo, e mais importante, a introdução na LRF de um artigo que 

proibia a renúncia de receita, anistia, concessão de isenção e etc, sem medidas de 

compensação correspondentes.  

Na seção II da LRF, em seu artigo 14 ficou determinado que: 

“A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 

renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 

exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao dispositivos da lei orçamentárias 

e a pelo menos uma das seguintes condições: 

I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei 

orçamentária,..., e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 

diretrizes orçamentárias; 

II – estar acompanhadas de medidas de compensação, no período mencionado no caput por meio do 

aumento da receita, proveniente da elevação e alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 

criação de tributo ou contribuição.” 

Ou seja, qualquer renúncia fiscal deveria ser acompanhada de aumento de receita  

correspondente através de elevação de alíquotas, aplicação da base de cálculo ou criação de 
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Total % Total % Total %

1999 39 3.5% 10 1.0% 17 1.0%

2000 29 2.3% 22 1.8% 24 1.1%

2001 7 0.5% 5 0.4% 8 0.4%

2002 7 0.6% 7 0.6% 8 0.4%

2003 4 0.3% 2 0.2% 3 0.1%

Menor que 5 5 a 10 10 a 50

Total % Total % Total % Total %

1999 150 13.4% 73 7.3% 91 5.2% 1 0.3%

2000 136 10.9% 103 8.5% 141 6.5% 3 0.7%

2001 77 5.8% 72 5.8% 102 4.6% 0 0.0%

2002 53 4.2% 58 4.7% 68 3.1% 1 0.2%

2003 30 2.5% 39 3.3% 75 3.6% 2 0.4%

Menor que 5 50 a 30010 a 505 a 10

tributo. Portanto, torna-se obrigatório para todos os municípios além da geração de receitas 

para cobrir qualquer tipo de anistia fiscal a cobrança efetiva de todo e qualquer tributo da 

sua competência. Apesar do número de municípios que não cobravam algum tipo de 

imposto ser pequeno a obrigatoriedade de se cobrar a totalidade da sua base tributária pode 

gerar um valor expressivo no total de municípios. No tabela abaixo pode-se notar um 

incremento no número de municípios que efetivamente começaram a cobrar os impostos de 

sua competência: 

Municípios que não arrecadavam nenhum valor de ISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municípios que não arrecadavam nenhum valor de IPTU 

 

 

 

 

 

 

 

 Com a ressalva sobre o tamanho da série de dados, têm-se uma reversão da isenção 

de impostos a partir de 2001, primeiro ano dos prefeitos que seriam avaliados pela LRF 

durante todo um mandato. 

O número de municípios que não cobram IPTU e ITBI tende a cair, no entanto,  

mais lentamente sobre o segundo, conforme o esperado,  pois a sua cobrança depende da 

existência do primeiro.  Um dado inesperado é o número menor de municípios que deixam 

de cobrar ISS em relação aos outros dois impostos.  
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6.  Dados e modelo 

 

 

6.1. Dados 

 

 A obrigatoriedade dos municípios apresentarem seus dados ao tesouro Nacional foi 

estabelecida no artigo 111 e 112 da Lei nº4320 de 17 de março de 1964 e no artigo 5110 da 

Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 (LRF). 

 Os dados da execução orçamentária (Receitas e Despesas) dos municípios foram 

retirados e consolidados do banco de dados “Finanças do Brasil- Dados Contábeis dos 

Municípios” (FINBRA) da Secretaria o Tesouro Nacional dos anos 1999 até 2003.  

Os dados referentes ao ano de 1999 foram apenas coletados  em 2001 reduzindo, 

abaixo da média anual, o número de observações que, é importante frisar, nunca completou 

a totalidade dos municípios. Para o período de 1999 a 2003  o FINBRA tem dados 

contábeis de 4322, 5269, 5426, 5259 e  5077 municípios, respectivamente. 

 Os dados sobre PIB e população, de 1999 a 2003, de todos os municípios 

brasileiros, foram coletados do projeto Contas Regionais do IBGE  

 Dados de urbanização (percentual de pessoas vivendo na área urbana sobre a 

população total do município) foram coletados no sistema SIDRA
11

 também do IBGE.  A 

informação só está disponível para cada senso demográfico (1991, 1996 e 2000) de forma 

que foi necessário projetar os valores de 1999, 2002 e 2003 a partir dos sensos.  

  

                                                 
10

 O art. 51 da LRF determina que Municípios e Estados encaminhem suas contas anuais ao Ministério da Fazenda até 

abril e maio do ano subseqüente, respectivamente. O MF efetua a consolidação das contas do setor público até junho e 

divulga os dados consolidados em agosto incorporando os atrasos dos prazos legais de alguns municípios. A coleta dos 

dados é feita pela Caixa através de formulários padronizados e informatizados.  
11

  Tabela 202 – População residente por sexo e situação. 
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6.2. O Modelo 

 

 

 

 Para se estimar a receita prevista para cada município, a seguinte equação em 

logarímos naturais foi utilizada : 

 

RECTRIBit = 0 + β1 POPit SERVit + β2 AGRit +   β3PIBit + B4+B5URBit+ B7FPMit +  β8 LRFit + i,t 

 

em que t = 1999,...,2003, i = 1,...,5560; 

RECTRIB = IPTU + ISS + ITBI + TAXAS + Contribuição de Melhoria 

POP       População 

URB       Grau de urbanização (extrapolação para além de 2000 baseado na taxa de crescimento entre os censos 

demográficos) 

PIB        Produto Interno Bruto  

SERV    Percentual do valor adicionado de serviços 

AGR     Percentual do valor adicionado pelo setor agrícola 

FPM     Transferências do FPM  

LRF      Dummies, 0 para 1999 e 1 para anos acima de 1999 

i,t é o  erro; 

 

 Para não se incorrer em viés na estimativa dos coeficientes foi adicionada uma 

dummy para cada município de forma a capturar seus efeitos específicos, conforme já 

discutido na metodologia econométrica no começo deste texto.  

Como variáveis proxies da base tributária temos a estrutura da economia local 

(percentuais da industrial e dos serviços), a população e o grau de urbanização (Piancastelli 

2004). O percentual da agricultura foi retirado para não ocorrer multicolinearidade. 

 Como fator que desestimularia o potencial de arrecadação foi utilizada a receita 

proveniente das transferências do FPM.  

 Para captar possíveis mudanças na arrecadação a partir da introdução da LRF, será 

estimado quatro dummies, zero para 1999 e 1 para valores superiores.  

Ressalta-se que provavelmente os efeitos da LRF nas finanças municipais só 

poderiam ser realmente sentidos a partir de 2002, conforme mostram alguns indícios
12

. 

                                                 
12

 A Lei de Responsabilidade Fiscal: não mexer em nada. Fabio Giambiagi . Valor Econômico  - 16/01/2006 

http://www.valor.com.br/veconomico/caderno/?show=index&n=&mat=3487033&edicao=1267
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Uma possível explicação pode ser feita a partir dos instrumentos de planejamento 

financeiros obrigatórios para os municípios. Em 2001 os prefeitos que assumiram o 

governo executaram durante seu primeiro ano de mandato o orçamento (LOA) do governo 

anterior. Isso porque o ciclo orçamentário anual começa no segundo ano do governo e 

entra no primeiro ano do governo seguinte. Portanto, medidas para se enquadrar na LRF 

poderiam ser mais significativas a partir do orçamento elaborado pelo próprio prefeito que, 

este sim, teria que prestar contas do seu mandato inteiro para o Tribunal de Contas. 

Utilizando-se tanto dummies para o tempo quanto para captar os efeitos fixos temos 

portanto a metodologia Least Squares Dummies Variables (LSDV).  

Seguindo a metodologia do Tesouro dividiu-se os municípios em grupos a partir de 

critério populacional. Conforme visto, o percentual de participação das transferências na 

receita corrente é muito distinto. Agregar os municípios de forma que tívessemos apenas 

um coeficiente para cada variável dada a heterogeneidade da amostra resultaria em 

estimatívas pouco explicativas. 

Desta forma, a divisão é a mesma que vem sendo utilizada durante o trabalho, 

partindo do primeiro grupo com população superior a 1 milhão até se chegar aos 

municípios de 5 mil habitantes.  

 

 

6.3. Resultados 

 

Estimar o modelo por mínimos quadrados ordínarios  assumindo a priori que  os 

erros são independentes e idênticamente distribuídos quando isso não for verdade, poderia 

gerar desvios padrões subestimados.  

Para testar a hipótese da presença de heterocedasticidade foi realizado o teste de 

Wald modificado e para a autocorrelação dos resíduos, o teste de Wooldridge. Em todos os 

grupos populacionais os testes indicaram a presença dos dois fenômenos. 

Considerando que a localização possui um papel importante na gestão municipal 

(Souza et al, 2006) e que a base de dados possui heterocedasticidade e autocorrelação foi o 

painel corrigido pelos erros padrões (PCSE) com autocorrelação comum para todos os 

painéis AR(1). 
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Para se verificar se o modelo seria com efeitos fixos ou aleatórios foi realizado  o 

teste de Hausman que  indicou que a diferenças entre as diferenças dos coeficientes são 

sistemáticas, ou seja, os efeitos são fixos. 

A Tabela abaixo contém os resultados das estimações: 

 

 

 

Variável dependente – Receita Tributária – (erro padrão corrigidos por heterocedasticidade) 

 
> 1000 1000 a 300 300 a 50 50 a 10 10 a 5 <5

-0.22 0.03 0.58* 0.34* 0.27* 0.15**
(0.25) (0.10) (0.09) (0.06) (0.09) (0.08)

-0.61 1.27* 0.38** 0.16 0.20 0.47*
(0.76) (0.31) (0.18) (0.11) (0.15) (0.14)

0.40 2.92* 1.65* 1.52* 0.15 0.11
(1.34) (0.86) (0.38) (0.15) (0.21) (0.17)

0.48 0.09 0.17* 0.08 0.10* 0.29*
(0.26) (0.10) (0.07) (0.02) (0.04) (0.03)

-0.29 -0.40 0.52* 0.18** 0.28* 0.39*
(0.29) (0.17) (0.13) (0.08) (0.11) (0.10)

-0.1 0.02 0.30* 0.30* 0.05** 0.17*
(0.36) (0.02) (0.06) (0.03) (0.02) (0.03)

0.15* 0.02 -0.004 -0.012 0.07* 0.09*
(0.03) (0.02) (0.02) (0.01) (0.02) (0.02)

0.30* 0.09* 0.013 0.14* 0.332* 0.38*
(0.05) (0.03) (0.03) (0.02) (0.02) (0.03)

0.56* 0.27* 0.25* 0.65* 0.917* 0.99*
(0.08) (0.05) (0.04) (0.26) (0.03) (0.03)

0.65* 0.32* 0.28* 0.65* 0.9896* 1.13*
(0.10) (0.06) (0.05) (0.03) (0.04) (0.04)

R 99.67% 98.43% 94.19% 89.31% 84.39% 79.73%

Nº de  Obs 61 259 2189 10390 5860 6012

Nº de  Municípios 13 59 491 2415 1458 1400

2003

2001

2002

Variáveis Explicativas

2000

VA dos Serviços

FPM

Produto Interno Bruto

População

Urbanização

VA da Industria

 
 
Nota: *, ** e *** significam que as variáveis são estatisticamente significantes aos níveis de 1%, 5% e 10%, 

respectivamente. Todas as variável em logaritmo natural. 

 

 O coeficiente associado ao produto interno bruto mostram valores positivos e 

significativos apenas para municípios com populações abaixo de 300 mil habitantes, sendo 

maior para municípios na faixa de 300 a 50 mil habitantes. Destaca-se os baixos 

coeficientes das variáveis que captam a estrutura econômica dos pequenos municípios. 

Ceteris paribus, para que os municípios com menos de 5 mil habitantes conseguissem 

arrecadar em receita tributária a mesma quantia que recebem de FPM em receita tributária , 

situação atual dos municípios entre 300 a 50 mil habitantes, seria necessário que o PIB 

médio destes micro municípios crescesse 346%, dada a elasticidade de 0.15. 

 A urbanização realmente é uma variável que impacta forte e positivamente na 

receita própria. No entanto, seu impacto somente é sentido para aproximadamente metade 

da amostra municípios, para os acima de 10 mil e abaixo de 1 milhão de habitantes. Quanto 
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maior o município dentro desta faixa, mais importante é a urbanização para a arrecadação 

de impostos. 

 O Fundo de Participação dos Municípios teve um sinal positivo não esperado. O 

único coeficiente negativo foi o de municípios acima de 1 milhão mas não significativo. O 

fato de se ter valores positivos não significa, entretanto, que um aumento no repasse em 

situações futuras trará um aumento na arrecadação própria nos municípios. Isso porque, se 

o FPM poderia incentivar a renúncia, no mesmo período analisado temos o incentivo para 

um aumento da arrecadação através da LRF. Esse problema de eventos históricos 

simultâneos afetando o resultado é um problema comum em estudos quasi-experimentais  

(Campbell, Cook e Shadish 2002). Para solucionar este problema, a influência do FPM 

será mais discutida através de outra métrica, a do esforço fiscal construída na próxima 

seção. 

 O impacto da LRF na arrecadação municipal captada através de dummies por ano, 

foi consistente para todas as faixas populacionais a partir de 2002, primeira Lei 

Orçamentária Anual dos prefeitos que por todo o mandato seriam avaliados, conforme o 

esperado. Destaca-se os coeficientes bem maiores, próximos ou superiores a 1, nos 

municípios menores com populações abaixo de 10 mil habitantes, exatamente os 

municípios que mais deixavam de cobrar os impostos de sua competência antes de 2000. 

Esses coeficientes, somados à maior diminuição de municípios que deixaram de cobrar 

IPTU e ISS, indicam que a LRF teve um impacto maior nos municípios menores. 
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6.4. Esforço Fiscal  

 

Estimadas as equações para as diferentes faixas populacionais previu-se qual seriam as 

receitas tributárias próprias de cada unidade para cada ano. Dividiu-se o valor observado 

na arrecadação sobre o valor previsto para se construir um índice de esforço fiscal. 

Agregando os municípios de todas as faixas e seus respectivos índices se construiu a 

seguinte tabela por regiões do Brasil: 

 

 

Regiao 1999 2000 2001 2002 2003 Média

Sul 115% 117% 114% 75% 79% 100%

Sudeste 120% 123% 109% 72% 72% 99%

Norte 100% 94% 101% 95% 82% 94%

Centro-Oeste 101% 106% 107% 76% 80% 94%

Nordeste 92% 99% 103% 76% 70% 88%

Esforço Fiscal Municipal por Região Brasileira

 

 

  

Nota-se que apesar dos maiores coeficientes das dummies para os anos de 2002 e 

2003, o esforço fiscal a partir de 2002 apresenta uma queda em quase todas as regiões, 

excetuando-se o Centro-Oeste e o Sudeste. Uma possível explicação é  de que a receita 

própria cresceu nestes anos, conforme visto na seção anterior, mas bem abaixo de seu 

potencial de crescimento o que diminuiu a medida de esforço fiscal observada. 

 Separando as observações por Estados têm-se os seguintes resultados: 
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Estado 1999 2000 2001 2002 2003 Media

Rio de Janeiro 112% 115% 108% 102% 92% 106%

Sergipe 73% 108% 109% 106% 112% 102%

Santa Catarina 117% 118% 114% 78% 80% 101%

São Paulo 115% 124% 110% 76% 79% 100%

Rio Grande do Sul 116% 117% 111% 74% 80% 100%

Paraná 111% 115% 116% 77% 79% 100%

Tocantins 112% 85% 95% 107% 98% 100%

Mato Grosso do Sul 103% 120% 111% 77% 87% 99%

Espírito Santo 116% 116% 109% 73% 82% 99%

Mato Grosso 93% 113% 103% 94% 92% 99%

Acre 87% 115% 120% 90% 80% 98%

Alagoas 87% 106% 117% 85% 97% 98%

Minas Gerais 123% 123% 107% 69% 68% 98%

Amapá 72% 101% 106% 89% 100% 94%

Pará 88% 88% 102% 111% 75% 93%

Bahia 104% 107% 103% 79% 71% 93%

Rio Grande do Norte 82% 85% 113% 94% 86% 92%

Rondônia 100% 101% 105% 73% 79% 92%

Goiás 105% 97% 107% 68% 75% 90%

Pernambuco 92% 102% 105% 74% 71% 89%

Maranhão 90% 85% 104% 72% 65% 83%

Piauí 94% 100% 98% 63% 57% 83%

Amazonas 83% 81% 93% 82% 74% 82%

Paraíba 87% 93% 96% 74% 61% 82%

Ceará 88% 93% 93% 67% 65% 81%  
Nota: Roraima foi excluído por apresentar em 1999 apenas quatro observações 

 

 

 Ao contrário da situação estadual encontrada em  Piancastelli (2000), a média dos 

esforços fiscais não confirmam um desempenho de arrecadação municipal de forma geral. 

Apenas sete estados apresentaram índices de esforço maiores à unidade enquanto que 

dezoito apresentaram índices inferiores à unidade. Destacam-se os estados Ceará, Paraíba e 

Amazonas que em nenhum dos anos conseguiram atingir índice igual ou superior à 

unidade.  

O ranking apresentado é muito similar ao apresentado na Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais onde a variável em questão era a proporção dos municípios que 

possuíam cadastros informatizados de IPTU e ISS. A correlação entre as duas séries é 

superior à 60% indicando que a utilização da informática na administração municipal 
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aumentaria o nível de esforço fiscal. Resultado semelhante, mas com ênfase na eficiência 

técnica na gestão pública de modo geral, encontraram Souza, Neto e Stosi (2006). 

   

 Conforme discutido, o grande volume de receitas advindas de transferências na 

estrutura de financiamento dos municípios poderia desestimular o esforço fiscal. De modo 

a investigar esta proposição os municípios foram segmentados por esforço fiscal e 

participação do FPM na receita corrente. O gráfico abaixo mostra o resultado, médio para o 

período observado, desta segmentação: 
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 Se a estimação dos coeficiente não confirmavam o trade-off entre receitas e volume 

de transferências por FPM, o gráfico acima mostra a clara relação inversa entre a 

participação da transferência de FPM na receita corrente e esforço fiscal.  

Mesmo com o crescimento das receitas próprias no período analisado, os 

municípios não mudaram de forma significativa sua estrutura de financiamento, pois 

partiram de uma baixa base inicial de arrecadação comparado às transferências recebidas. 

Uma relação positiva entre a elasticidade de transferência via FPM em relação à receita 

própria, conforme os coeficientes nos indicaram, indicam um movimento na mesma 

direção das variáveis no período. No entanto, o crescimento da receita própria é 

insuficiente para eliminar o desestímulo ao esforço fiscal, criando uma relação inversa 

entre participação do FPM na receita  corrente e esforço fiscal.  
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7. Conclusões 

 

 Dentre as diversas metodologias usadas para se estimar o esforço fiscal e, 

considerando os dados municipais disponíveis, verificou-se que a regressão de dados em 

painéis por efeitos fixos é a mais indicada para o caso no Brasil. A metodologia contábil 

foi rejeitada por não considerar fatores distintos do produto interno bruto e, por não 

possuirmos dados gastos administrativos desagregados o suficiente,  a metodologia da 

fronteira estocástica foi rejeitada.  

 Analisando as fontes de receitas próprias municipais foi verificado que o imposto 

territiorial urbano vem perdendo espaço no financiamento dos gastos municipais que não 

se utiliza todos recursos legais disponíveis para sua arrecadação. Por outro lado, o ISS, ao 

contrário do que se esperaria pela guerra fiscal,  vem ganahando espaço na arrecadação 

própria. 

Em relação ao financiamento via transferência, foi verificado que os menores 

municípios após as transferÊncias possuem receita corrente per capita superior as 

metrópoles e que esse hiato têm crescido nos últimos anos piorando a desigualdade 

horizontal. Além disso, uase a totalidade destas transferencias são custeadas por 

municipios com mais de 100 mil habitantes da região sudeste.  

De forma distinta das transferÊncias, a Lei de Responsabilidade Fiscal têm forçado 

os municípios a arrecadarem os tributos que são de sua competência. Isso pode ser visto 

pela diminuição do número de municípios que declararam que não arrecadavam qualquer 

valor para os impostos de IPTU e ISS. 

Empiricamente, se estimou as influências econômicas, demográficas causam na 

arrecadação própria. A urbanização é uma variável importante para metade dos municípios 

enquanto que o produto interno bruto é significante para 90% dos municípios 

principalmente os de tamanho médio. Os coeficientes das dummies para os anos indicaram 

um esforço consistente a partir de 2002 para todos os grupos de municípios, sendo muito 

maiores para os municípios abaixo de 10 mil habitantes. 

 Ao contrário do esperado, a receita própria dos micro-municípios tem menor 

sensibilidade em relação às variáveis econômicas que os municípios de tamanho médio. 
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Considerando sua menor base tributária seria de se esperar que para oferecer os mesmos 

bens públicos dos maiores municípios, que sua sensibilidade fosse maior o que nos sugere 

uma sub-oferta de bens públicos, ou uma inviabilidade econômica derivada de sua restrita 

base tributária 

A partir da estimação das influências e dos valores previstos da receita própria para 

cada município e ano foi criado um índice de esforço fiscal. Pode-se notar grandes 

disparidades em relação ao esforço mais especificamente entre regiões do Brasil. Como 

uma das hipóteses explicativas foi verificado que a utilização da informatica na 

arrecadação dos impostos IPTU e ISS tem forte relação com o esforço fiscal, tal como 

descrito na literatura. 

 Por fim, verificou-se uma forte relação inversa entre esforço fiscal e estrutura de 

financiamento municipal. Quanto maior a participação do FPM na receita corrente 

municipal menor é o esforço fiscal decorrente. 

Uma das constatações derivadas desta análise é que, a correção das disparidades de 

base tributária tributária, sem a consideração do esforço fiscal, através da utilização 

extensa de transferências intergovernamentais, criou um arcabouço institucional que 

privilegia excessivamente os pequenos municípios. 
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1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 1.21% 0.04% 0.05% 0.07% 0.04% 6.90%

1000 a 300 0.46% 0.41% 0.36% 0.34% 0.61% 6.85%

300 a 50 2.16% 2.29% 1.45% 3.52% 2.22% 6.63%

50 a 10 6.50% 5.19% 4.31% 14.78% 5.52% 10.19%

10 a 5 14.06% 10.78% 8.32% 27.97% 11.45% 16.27%

<5 15.48% 14.52% 11.03% 41.97% 13.40% 20.14%

Média 10.84% 11.05% 11.94% 10.01% 11.97% 11.16%

Participação da Contribuição de Melhoria e ITR

1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 9.46% 8.99% 8.74% 8.24% 8.96% 8.88%

1000 a 300 17.68% 17.14% 15.99% 15.13% 13.17% 15.82%

300 a 50 23.80% 21.43% 20.13% 19.05% 17.45% 20.37%

50 a 10 23.52% 19.23% 21.04% 17.74% 18.33% 19.97%

10 a 5 24.10% 21.90% 20.50% 14.83% 18.65% 20.00%

<5 19.56% 21.17% 19.16% 11.38% 16.19% 17.49%

Média 19.69% 18.31% 17.59% 14.40% 15.46% 17.09%

Participação das Taxas na Receita Tributária Total

1999 2000 2001 2002 2003 Média

> 1000 7.21% 7.10% 6.59% 7.27% 6.33% 6.90%

1000 a 300 6.41% 6.77% 7.38% 7.12% 6.56% 6.85%

300 a 50 6.64% 6.71% 6.62% 6.73% 6.45% 6.63%

50 a 10 9.89% 8.89% 10.62% 9.98% 11.58% 10.19%

10 a 5 16.34% 15.34% 16.93% 14.17% 18.55% 16.27%

<5 18.57% 21.51% 23.48% 14.79% 22.34% 20.14%

Média 10.84% 11.05% 11.94% 10.01% 11.97% 11.16%

Participação do ITBI na Receita Tributária Total

 

 

9. APÊNDICE - A 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


