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RESUMO 

 

O endividamento dos governos federais brasileiro é um dos pontos de constante atenção 

quando avaliada as finanças públicas do país. O alto percentual de participação na dívida 

total brasileira desde períodos anteriores implantação do Plano Real em 1994, resultou na 

necessidade de atuação da União com objetivo de viabilizar a situação financeira dos 

estados. Um destes momentos foi marcado pelo refinanciamento de dívidas estaduais 

ocorrido em 1996 sob a implementação da Lei 9.496. 

O objetivo deste trabalho é tentar analisar o comportamento financeiro e fiscal dos estados 

após o evento de renegociação de 1996 analisando a não presença do estado no evento de 

renegociação e o volume negociado por aqueles que participaram. O método utilizado foi 

a estimação de dados em painel com efeitos fixos para o período entre 1997 e 2010 com 

base na literatura existente, utilizando a variação da dívida e o resultado primário em 

percentual do PIB dos estados como variáveis dependentes. 

Verifica-se que o comportamento financeiro dos estados é correlacionado com o fato de 

o estado não ter participado do evento de refinanciamento quando se considera a 

implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Além de também estar 

correlacionado com o período eleitoral e PIB per capita dos estados. Para o 

comportamento fiscal dos estados, nota-se forte correlação com a implantação da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, reprimindo o comportamento das demais variáveis no modelo 

proposto. 

 

 

 

 

Palavras – Chave: dívida estadual, Lei nº 9.494, refinanciamento de dívida estadual, 

LRF. 

  



ABSTRACT 

 

The indebtedness of the Brazilian federal governments is one of the points of constant 

attention when assessing the country's public finances. The high percentage of 

participation in the total Brazilian debt since previous periods of implementation of the 

Real Plan in 1994, resulted in the need for Union action in order to make the states' 

financial situation viable. One of these moments was marked by the refinancing of state 

debts that occurred in 1996 under the implementation of Law 9,496. 

The objective of this paper is to try to analyze the financial and fiscal behavior of the 

states after the 1996 renegotiation event by analyzing the non-presence of the state in the 

renegotiation event and the volume traded by those who participated. The method used 

was the estimation of panel data with fixed effects for the period between 1997 and 2010 

based on the existing literature, using the debt variation and the primary result as a 

percentage of the states' GDP as dependent variables. 

It appears that the financial behavior of the states is correlated with the fact that the state 

did not participate in the refinancing event when considering the implementation of the 

Fiscal Responsibility Law in 2000. In addition to being also correlated with the electoral 

period and GDP per capita of the states. For the fiscal behavior of the states, there is a 

strong correlation with the implementation of the Fiscal Responsibility Law, repressing 

the behavior of the other variables in the proposed model. 

 

 

 

 

 

Keywords: state debt, Law 9.494, state debt refinancing, LRF. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A dívida dos estados brasileiros tem, historicamente, alta representatividade no contexto 

de finanças públicas do país, chegando a representar o máximo de 38% da dívida total do 

setor público no ano de 1997. A conjuntura de alto nível de endividamento dos estados, 

e constante crescimento da obtenção de crédito por parte destes fez necessária a ação da 

União em alguns momentos para atuar no “socorro” das finanças dos entes subnacionais. 

Um destas medidas de auxílio aos estados foi a implantação da Lei 9.496 em 1996, que 

estabelece critérios para a consolidação, a assunção e o refinanciamento da dívida dos 

estados, pela União, como uma providência para auxiliar o controle financeiros dos 

estados. A medida foi aplicada impondo maiores controles sob a contratação de novos 

créditos e impondo o comprometimento de pagamento dos juros da dívida.   

O objetivo deste trabalho é investigar se as variáveis explicativas propostas ajudam 

explicar a variação do resultado primário dos estados e a variação da dívida total destes 

entes subnacionais, tentando identificar nuances que relacionem o evento de renegociação 

de 1997, a implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o controle sobre gastos com 

pessoal e os períodos de eleições gerais com estas variáveis dependentes. Os modelos 

foram estimados com a técnica de dados em painel com efeitos fixos no indivíduo para 

os 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.  

Este trabalho tem como base o texto feito por Simonassi e Cândido Júnior (2008) que 

analisa o desempenho fiscal dos estados brasileiros, investigando a existência de um 

trade-off entre responsabilidade fiscal e social, analisando através da modelagem de 

dados em painel com efeito fixo no indivíduo, o impacto de eventos como a implantação 

da Lei de Responsabilidade Fiscal e a renegociação de dívidas estaduais de 1996. 

Também são considerados os trabalhos de Costa (2005), Nakaguma e Bender (2006), 

Soares; Ceretta; Corornel e Vieira (2013), Rigolon e Giambiagi (1999) que analisam o 

comportamento do endividamento dos estados, considerando as mesmas variáveis citadas 

anteriormente, incluindo outras como resultado primário, PIB per capita, período 

eleitoral. 
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Diferente das discussões existentes na literatura referente ao endividamento dos estados, 

este trabalho tentou somar às variáveis já comumente utilizadas e fazendo uso da 

metodologia já empregada, um conceito de criação de variáveis dummy de interesse 

diferente, que têm por objetivo captar a correlação da presença, ou no caso, a não presença 

de um estado no evento de renegociação e a participação deste estado no volume total 

renegociado pela lei 9.496 com a variação da dívida e resultado primário destes. Também 

houve a tentativa de explorar ao máximo as relações entre as variáveis explicativas, 

através das diferentes combinações entre elas. 

Os resultados obtidos indicam haver correlação do evento de refinanciamento com a 

variação da dívida dos estados somente quando considerado o efeito da implantação da 

LRF, diferente do resultado encontrado para o resultado primário dos estados, que só está 

correlacionado com o evento de refinanciamento de dívidas quando analisado essas 

variáveis sem a implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal. A variável dummy de 

eleições gerais, teve correlação somente a variação da dívida dos estados. 

Notou-se também, correlação entre a responsabilidade fiscal dos estados, a implantação 

da LRF e o PIB per capita dos estados com a variação da dívida dos estados e com o 

resultado primário dos estados. 

A dissertação é composta da seguinte forma. A seção 2 é composta pela contextualização 

da dívida dos entes federativos. A seção 3 explana as referências bibliográficas utilizadas 

nesta pesquisa destacando a importância das variáveis utilizadas nos modelos propostos 

deste trabalho. O modelo aqui proposto e a descrição dos dados utilizados nesta pesquisa 

estão expostos na seção 4. Na seção 5 estão explicitados a análise descritiva dos dados e 

a análise referente aos resultados obtidos nas estimações feitas. A seção 7 apresenta as 

considerações finais obtidas neste estudo. 

 

2. O CONTEXTO DA DÍVIDA ESTADUAL 

 

As finanças públicas dos entes federativos sempre foram alvo de constante atenção por 

parte dos governantes estaduais e a nível de país, pois nela estão inseridas as questões de 
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autonomia e necessidade de centralização, além da participação significativa que possui 

no controle das finanças públicas brasileiras. 

O endividamento surge como uma oportunidade de suavizar a restrição orçamentária 

enfrentada pelos estados, feitas por meio da obtenção de crédito, que conta com múltiplas 

fontes incluindo bancos estaduais1, os bancos oficiais federais, os bancos privados, o 

Banco Central, as instituições multilaterais de crédito, o Tesouro Nacional e empresas 

estatais estaduais. A obtenção de crédito implica em um compromisso futuro assumido 

pelos governos. O aumento de recursos promove o desenvolvimento, o que por sua vez 

aumenta a capacidade de arrecadação. Tal situação pode se tornar um ciclo vicioso como 

o ocorrido nas décadas de 80 e 90, caso não esteja sob atento controle.2 

Estas décadas foram marcadas por forte descontrole fiscal dos estados que se tornou mais 

grave após o processo de estabilização econômica ocorrida no país com a implementação 

do Plano Real em 1994, quando o contexto de uma política monetária restritiva onerou o 

refinanciamento das dívidas estaduais e municipais. A implantação do Plano Real 

promoveu o aumento das taxas de juros, e consequentemente das dívidas dos estados, 

duplicando a dívida mobiliárias dos entes federativos entre os anos de 1994 e 1996. 

(Mora, 2016). 

Piancastelli, Miranda e Vasconcelos (2004) citam que após a implantação do Plano Real, 

os entes federativos passaram a ter perda de receitas inflacionárias, provocando 

desequilíbrios financeiros entre as receitas fiscais e as obrigações de pagamentos. 

De acordo com Almeida (1996) e Rigolon e Giambiagi (1999), com o objetivo de 

controlar os desequilíbrios financeiros estaduais, algumas tentativas de solução foram 

tomadas por parte do governo federais, dentre elas, estão os eventos de refinanciamento 

das dívidas estaduais. 

                                                             
1 Em 1988 e 1989, os bancos estaduais foram responsáveis por 28,2 e 46% do total dos empréstimos e 
financiamentos concedidos aos estados e municípios, respectivamente (Lopreato, 2016). 
2 O descontrole relacionado ao endividamento dos estados também se deve a liberdade de os 
governadores usarem a articulação financeira entre o tesouro, os bancos estaduais e as empresas na 
alavancagem de recursos. Grande parcela dos empréstimos estaduais estava concentrada nos bancos 
estaduais, compensando a redução do crédito dos agentes federais e comprometerem significativa parte 
de seus ativos no carregamento dos títulos da dívida mobiliária (Lopreato, 2016). 
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Foi neste cenário que foi estruturado o terceiro grande refinanciamento de dívidas 

estaduais (os dois primeiros ocorreram em 1989 e 1993 respectivamente), com as 

condições definidas pela Lei nº 9.496/1997, que visava um programa de reestruturação e 

ajustes fiscal através do refinanciamento das dívidas estaduais à termos mais favoráveis, 

por meio do alongamento do prazo de pagamento, redução dos encargos financeiros 

incidentes3 e/ou concessão de subsídio, exigindo em contrapartida o comprometimento 

da receita líquida dos estados participantes para pagamento dos juros. Dentro deste 

contexto, o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PRAF), que foi implantado no 

mesmo período, teve como objetivo manter a estabilidade macroeconômica e o controle 

da inflação, forçando, em tese, a concentração os esforços dos entes federados no sentido 

de lhes impor maior disciplina fiscal (STN, 2008). 

Tais eventos denotam que a forma como a questão do endividamento dos estados é tratada 

indica que esta tem bastante representatividade quando analisado os impactos do 

descontrole fiscal dos estados a nível de país, passando as finanças estaduais a serem 

importante foco de atenção no processo de ajuste das finanças do setor público brasileiro. 

O percentual de participação da dívida dos estados na dívida total do setor público, teve 

acelerado crescimento no início da década de 1990, chegando a atingir 38% a dívida total 

do país em 1997, como é possível observar na figura 1. Com objetivo de manter o controle 

macroeconômico do país e da inflação, a União reagiu a esse processo de descentralização 

agindo de forma a impor maior disciplina fiscal para os estados através do 

refinanciamento das dívidas estaduais ocorrido em 1996 e através da implantação da Lei 

Complementar 101/2000, também conhecida como LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

no ano de 2000, que tinha o objetivo de avaliar o desempenho dos gestores públicos diante 

da utilização de recursos públicos escassos. Uma das principais atuações da LRF diz 

respeito ao controle através do índice de gastos com pessoal/receitas líquidas, 

estabelecendo um limite máximo de 60% para os estados. Tal índice é considerado uma 

                                                             
3 O refinanciamento ocorrido sob a Lei no 7.976/1989 estipulou o pagamento em 240 meses, com 
prestações semestrais do principal. Os juros seriam pagos em prestações mensais, a taxas de 10% a 12% 
ao ano (a.a.), mais taxa referencial (TR) para a dívida interna e indexada pelas condições obtidas pela 
União com os credores externos (Mora, 2016) 
A renegociação de dívidas feito por intermédio da Lei no 8.727/1993 foi escalonada também em 240 
prestações, mas indexada pelas taxas de juros equivalentes à média ponderada das taxas anuais 
estabelecidas nos contratos mantidos pelo devedor com cada credor. A correção monetária era feita 
pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV) (Mora, 2016). 
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proxy para a mensuração da responsabilidade fiscal do estado, considerando que a despesa 

com pessoal, é uma das maiores despesas presentes nos orçamentos estaduais. 

 

 

Figura 1 - Dívida dos Estados, 1991-2019 

Fonte: Elaboração própria com dados do Ipea Data 

 

Apesar da contínua atenção e das diversas ações tomadas para que os entes federativos 

tivessem maior controle macroeconômico sobre suas finanças, a dívida dos estados em 

relação ao PIB teve crescimento até 2003, passando a diminuir a partir de 2004. Isso 

mostra que a União concentrou esforços em manter a estabilidade macroeconômica e o 

controle da inflação, no sentido de impor maior disciplina fiscal aos entes federados, 

diante das diversas mudanças institucionais, que influenciaram o comportamento fiscal 

dos estados, tais como a Lei nº. 9.496/1997 e a Lei Complementar 123/2000 (Simonassi; 

Cândido Júnior, 2008). 

O comportamento financeiro e fiscal dos estados tem seu histórico também atrelado às 

despesas, apesar da existência de diversos mecanismos para controle de gastos. A 

condução financeira também possui significativa relação com os ciclos políticos, onde as 
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despesas estaduais, como fração do PIB possuem significativo aumento em momentos de 

finais de mandado dos governadores regentes (Giambiagi, 2007). 

Este contexto mostra que eram fracos os controles das contas públicas dos estados nos 

anos anteriores à 1986, tanto pela falta de legislação que abordasse a responsabilidade 

dos entes federativos quanto sobre as penalidades referentes aos descontroles observados, 

sem a presença de um sistema transparente e de prestação de contas. 

O processo de descentralização advindo da Constituição Brasileira de 1988 levou estados 

e municípios a obterem elevados volumes de recursos através de transferências 

constitucionais e do aumento das transferências legais (Simonassi e Candido Júnior, 

2008). 

Em 1989, os estados foram contemplados pela Lei nº 7.976/1989, que promoveu a 

renegociação de dívidas estaduais junto ao Banco do Brasil, refinanciando um montante 

aproximado de US$ 9,4 bilhões. Nesta renegociação estavam inclusos empréstimos 

concedidos pela União com a finalidade de honrar os compromissos financeiros 

decorrentes das operações de crédito externo e garantidas pelo Tesouro Nacional. 

Também estavam inclusas as dívidas referentes ao Votos do Conselho Monetário 

Nacional de julho de 1987. Esta renegociação ocorreu devido à alta inadimplência dos 

estados para honrar com suas dívidas, que em grande arte eram empréstimos externos e 

com garantia da União. 

Piancastelli; Miranda e Vasconcelos (2004) citam que a Lei no 8.727/93 estabeleceu 

novas condições para pagamentos da dívida externa de estados e municípios, em 

decorrência da conclusão da renegociação da dívida externa brasileira. Relatam ainda que 

o cenário acima mencionado, fez com que os estados deixassem de atingir seus esforços 

máximos para garantir uma condução saudável de suas respectivas situações fiscais, 

iniciando uma política fiscal expansionista que resultou no aumento de gastos com 

pessoal. 

Considerando este contexto somado as referências de modelos ingleses e americanos de 

controle financeiro associado ao corte de custos, instalou-se o modelo gerencial no setor 

público a partir da necessidade de melhor gerenciamento dos recursos públicos (Abrucio, 

1997). 
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Para Simonassi e Candido Júnior (2008) a Lei nº. 9.496/1997 e Lei Complementar 

101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), vieram com 

o intuito de organizar e controlar as finanças dos entes subnacionais, e tiveram impacto 

no comportamento dos estados. O Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal (PRAF) 

foi implantado a partir da Lei nº. 9.496/1997, com o objetivo de manter a estabilidade 

macroeconômica dos estados e controlar a inflação através do refinanciamento das 

dívidas estaduais. Esta lei estabeleceu que a renegociação seria possível somente para o 

montante que não havia sido renegociado anteriormente. Apesar disto, este evento 

refinanciou uma parcela importante das dívidas dos estados brasileiros, somando um 

valor de quase 500 milhões de reais4. 

 

2.1.  O refinanciamento sob a Lei nº. 9.496/1997 

 

O evento de renegociação de dívida feito com a União foi parte do programa de ajuste 

fiscal dos estados feito com objetivo de melhorar a situação fiscal e financeira dos estados. 

O refinanciamento contou com a participação de 18 dos 27 estados conforme mostra a 

Tabela 1. De fora da renegociação ficaram os estados do Amazonas, Amapá, Bahia, 

Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins, conforme 

é possível verificar na tabela 1. 

Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, são juntos, 

responsáveis por 90% do montante total renegociado com a União. Os estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Alagoas, são os estados que renegociaram valor 

maior ou igual a média somado a 1 (um) desvio padrão da série de peso do valor 

renegociado sobre o respectivo PIB de cada estado. 

 

                                                             
4 Anexo A 
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UF

% de participação no 

Total da dívida 

contratada com a União

Valor de dívida contratado 

em percentual do PIB de 

cada estado

SP 48,71% 25,63%

MG 16,04% 30,65%

RJ 14,86% 22,88%

RS 11,12% 27,33%

PR 2,03% 6,70%

SC 1,87% 8,19%

AL 1,35% 35,65%

GO 0,72% 5,95%

MS 0,72% 12,91%

PE 0,63% 4,66%

RO 0,46% 17,72%

MT 0,39% 6,94%

ES 0,28% 2,77%

CE 0,20% 1,73%

PA 0,20% 1,86%

SE 0,20% 5,83%

PB 0,15% 3,58%

AC 0,07% 7,30%

AM - -

AP - -

BA - -

DF - -

MA - -

PI - -

RN - -

RR - -

TO - -  

Tabela 1 – Percentuais refinanciados sob a Lei 9.496 por estado. 

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional 

 

Estes estados, exceto Alagoas, possuem um histórico de inadimplência e descontrole de 

suas respectivas dívidas, justificando a posição de detentores dos maiores valores em 

relação a dívida total e em relação aos seus respectivos PIBs. Os estados do Sudeste são 

os que, historicamente, possuem os maiores níveis de endividamento 

Os eventos de renegociação das dívidas dos entes federativos brasileiros foram de grande 

importância para alcance de controle e maior responsabilidade financeira por parte dos 

estados, além da inclusão de relevantes métricas de administração e gestão das finanças 

estaduais, como por exemplo a fixação de metas para dívida financeira, despesas com 

pessoal e resultado primário. No entanto, os sucessivos refinanciamentos das dívidas 

estaduais podem gerar um problema de perigo moral, incentivando o endividamento 

excessivo dos estados garantido pelo socorro futuro por parte da União (Ardeo e Villela, 
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1996). Este comportamento pode ser observado na figura 1, com o aumento da dívida dos 

estados em % do PIB do país ao longo dos primeiros anos após a renegociação da década 

de 90. 

Desta forma, tem-se o seguinte questionamento: Qual o impacto do Programa de 

Reestruturação e Ajuste Fiscal (PRAF), da renegociação de dívidas de1996 e da Lei de 

Responsabilidade Fiscal sobre o comportamento das finanças dos Estados brasileiros? Os 

períodos eleitorais também possuem relação com a pergunta anterior? 

O objetivo deste trabalho é entender a relação entre as medidas e mecanismos adotados 

com relação ao comportamento dos estados com a manutenção de seu próprio equilíbrio 

fiscal e financeiro destes. 

 

3. REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA 

 

Nesta seção analisaremos a literatura sobre as finanças públicas dos estados brasileiros, 

ressaltando os fatores que diferentes autores apontam como as principais variáveis que 

ajudam a explicar o comportamento das dívidas dos entes da federação: Lei de 

Responsabilidade Fiscal, evento de renegociação de dívidas de 1996, LRP, eleição gastos 

com pessoal sobre a receita líquida, PIB per capita. 

Estas variáveis servirão de base para a construção das variáveis do estudo empírico 

proposto neste trabalho, que será descrito na próxima seção. 

 

3.1. Lei de Responsabilidade Fiscal e gasto com pessoal 

 

A LRF promulgada em 04 de maio de 2000, buscava impor maior transparência na gestão 

de contas públicas e auxiliar na melhoraria da administração das finanças dos governos 

federal, estados e municípios com o objetivo de diminuir o nível de endividamento destes. 

A atuação da LRF se destinava a elevar os saldos de superávit primário e controlar as 

operações de crédito, evitando o aumento da dívida dos estados. Nascimento e Debus 
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(2002) citam que o controle da dívida pública é o principal objetivo atribuído à elaboração 

de uma lei como a LRF. 

Para atingir tais objetivos, a LRF estabeleceu métricas de avaliação de desempenho dos 

gestores públicos, sendo elas a razão entre Despesas Públicas e Receitas Correntes 

Líquidas (DP/RCL) e entre Dívidas Consolidadas Líquida e Receita Corrente Líquida 

(DCL/RCL) com limite de 1,2 para Municípios e 2,0 para Estados. Também são 

formuladas medidas de controle sobre as normas de planejamento orçamentário, 

financeiro e econômico; controle da dívida e endividamento; despesas com pessoal; 

estimativas do impacto das despesas no orçamento e no financiamento; receitas para as 

despesas obrigatórias continuadas; transparência; controle social; e fiscalização. 

Outra medida elaborada pela LRF foi a imposição de um limite de gastos com pessoal de 

60% para estados e municípios sobre a receita corrente líquida. Piancastelli e Boueri 

(2008) citam que após o ano de 2000 houve expressivo aumento dos gastos de custeio 

dos estados, que por sua vez, não eram explicitamente controlados pela Lei 

Complementar 101/2000. Passaram então a se tornar o principal canal de elevação de 

gastos correntes. 

Apesar do cenário de maior controle fiscal dos estados, é importante lembrar que o 

contexto econômico em que o Brasil estava inserido no momento da implantação da LRF 

também possui efeitos sobre o comportamento dos estados neste período. 

Mendonça, Medrano e Sachsida (2009) apontam que a política fiscal foi usada para 

promover a estabilização macroeconômica apenas ocasionalmente desde 1997, quando a 

a condição da política fiscal foi fortemente contracionista, provavelmente sob efeitos da 

crise na Rússia. Em 2003 também houve comportamento expansionista da política fiscal 

durante o governo do presidente Lula para promover a estabilização da inflação. Após 

esse período, houve um intervalo de tempo em que a política fiscal se tornou menos 

contracionista, voltando a ser expansionista a partir de 2007. 

 

3.2. Governos e Eleições 
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Além dos pontos anteriormente explanados com relação ao comportamento histórico das 

finanças públicas dos estados, deve-se considerar como um fator importante relacionado 

a este comportamento, o impacto político/eleitoral sobre a conduta das finanças dos entes 

subnacionais, principalmente no que tange ao cumprimento dos seus respectivos deveres 

financeiros. 

Bugarin (2003) expõe que a renegociação de dívidas de 1996 possui relação complexa do 

ponto de vista das negociações políticas, tendo o pagamento dos juros das dívidas ao 

Tesouro Nacional sido questionado com frequência, principalmente por parte de 

governadores recém empossados, colocando em dúvida o cumprimento em dia dos 

pagamentos referentes a renegociação. Através de uma análise utilizando a teoria de 

contratos e da teoria dos jogos, encontrado resultados como: redução no incentivo dos 

estados em gerar recursos por meio de esforço fiscal e tendência generalizada à moratória 

da dívida dos estados. 

Nakaguma e Bender (2004) argumentam que ciclos políticos estão relacionados a 

manipulações políticas oportunistas durante o período eleitoral com reflexos no nível de 

endividamento e despesas de custeio dos estados. Estas argumentações apoiam a 

necessidade de se analisar a relação entre períodos políticos e o comportamento da dívida 

dos estados. 

Autores como Schumpeter (1939), Kalecki (1943) foram uns dos primeiros a apontar a 

relação entre eleições e flutuações. Nordhaus (1975), Hibbs (1977) foram os primeiros a 

formalizar tal suposição. 

Nordhaus (1975), em seu modelo, cita que os políticos são motivados apenas pelo desejo 

de sua própria reeleição ou de sucessores, e, portanto, irão adotar as políticas que agradem 

ao maior número de eleitores. Aqui, os políticos são considerados oportunistas e os ciclos 

são denominados eleitorais, pois é a proximidade de eleições que os provoca. Neste caso, 

esta postura por parte dos governantes faz com que os instrumentos de controle de fiscal 

citados anteriormente percam poder. 

Para Hibbs (1977) os políticos são ideologicamente motivados, seja pela própria ideologia 

ou de um grupo de eleitores. Neste caso, os políticos procuram se eleger com o objetivo 

de implantar políticas que privilegiem seus eleitores, dado que, eleger um político 

significa eleger uma política específica. 
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A questão central é que em ambos os cenários citados acima, os políticos estão sujeitos a 

alguma dose de oportunismo no seu comportamento, podendo em períodos eleitorais, 

ocorrer a diminuição do comportamento de responsabilidade fiscal dos governantes 

regentes. 

Simonassi e Cândido Júnior (2008) analisam o possível comportamento dos governantes 

em períodos eleitorais de uma outra forma. Argumentam que o fato de haver reeleição 

para as posições dos governantes estaduais, ou mesmo a sucessão do cargo para um novo 

governante de seu partido, faz com que estes tenham conduta mais plausível com relação 

às finanças públicas. 

Esta abordagem também é somada ao fato de que os eleitores possuem discernimento 

para avaliar tal postura, de forma que podem utilizar as eleições para penalizar políticos 

com má conduta. Desta forma, a emenda de reeleição tenderia a aumenta o nível de 

responsabilidade fiscal, principalmente no primeiro mandato, podendo o governante ter 

comportamento mais oportunista caso não houvesse a possibilidade de reeleição (Rogoff 

e Silbert, 1988). 

 

3.3. Produto Interno Bruto 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador de atividade econômica de uma 

região em um determinado período, contemplando os gastos governamentais, além do 

consumo, investimentos, e exportações líquidas. 

Estados enfrentam em suas finanças o dilema entre diminuir cargas tributárias de forma 

a atrair mais investimentos e a responsabilidade de ter condução saudável de suas finanças 

de forma a garantir a sustentabilidade de suas respectivas dívidas (Rocha e Giubert, 2008). 

No Brasil, é comum a prática de políticas de redução de impostos por parte dos entes 

federativos com objetivo de atrair e/ou reter investimentos, mas os benefícios, ou não, 

destra prática não são bem avaliados. No entanto, tal decisão é sempre tomada com o 

objetivo de maximizar receitas dos governos. (Porsse, Haddad e Ribeiro, 2008). 
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Para Barro (1979) a política fiscal de redução de impostos tende a ser anticíclica, mas, se 

mal exercida no curto prazo, resulta em custos de longo prazo na forma de dívida 

excessiva. 

De forma a analisar a mesma relação citada acima, mas com maior precisão com relação 

ao tamanho da população de um país, ou estado, pode-se utilizar o PIB per capita, 

comumente utilizado como proxy de qualidade de vida, e quando analisados a nível de 

estado, pode ser utilizado como proxy para identificar o tamanho do estado e/ou sua 

importância.  

Cossío (1998) e Lima (2011) citam que a estrutura financeira de um governo está 

associada as suas características econômicas, por isso o PIB é considerado uma boa 

medida de desenvolvimento econômico de uma jurisdição, uma vez que afeta diretamente 

a capacidade financeira dos governos.  

 

4. METODOLOGIA 

 

O objetivo deste trabalho é analisar se o evento de renegociação de dívidas ocorrido em 

1996 sob a Lei 9.496, juntamente as métricas implantadas para maior controle da gestão 

fiscal e os períodos eleitorais possuem relação com os comportamentos fiscal e financeiro, 

do ponto de vista da dívida e do resultado primários dos entes subnacionais. 

Para responder à pergunta indicada acima, faremos a regressão dos dados em uma 

estrutura de painel com efeito fixo no indivíduo, de acordo com os trabalhos utilizados 

como referência, no qual as unidades de análise serão os estados da federação e o período 

será a referência temporal. 

Os dados utilizados referem-se aos 26 entes subnacionais e ao Distrito Federal para os 

anos de 1996 até 2010. Este intervalo de datas foi escolhido de acordo com a 

disponibilização dos dados nas fontes colhidas. 

As estimações serão feitas de forma a analisar o impacto da renegociação das dívidas 

estaduais sob diferentes visões: do ponto de vista de comportamento fiscal e do ponto de 

vista do comportamento financeiro dos estados. 



24 
 

 
 

A forma de mensuração proposta neste trabalho utiliza o mesmo grupo de variáveis 

explicativas, formadas em diferentes composições para as duas variáveis utilizadas como 

dependentes, que transitam entre os campos de desempenho fiscal e trajetória da dívida 

dos estados. 

Os modelos a serem estimados utilizam como base a equação 1, onde Y representam as 

variáveis dependentes Resultado Primário em percentual do PIB dos estados 

(RESULT_PRIM) e Variação da Dívida Total dos Estados (VAR_DIV). O índice “i” 

refere-se aos estados e o índice “t” representa a série temporal. 

 

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛽1 ∗ 𝑆𝐸𝑀_𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 +  𝛽2 ∗ 𝑃𝐸𝑆𝑂_𝑅𝐸𝑁𝐸𝐺 +  𝛽3 ∗ 𝐸𝐿𝐸𝐼 +  𝛽4 ∗

𝑅𝐸𝑆𝑃_𝐹𝐼𝑆𝐶𝐴𝐿𝑖,𝑡 +  𝛽5 ∗ 𝑃𝑂𝑆_𝐿𝑅𝐹 +  𝛽6 ∗ 𝑃𝐼𝐵_𝑃𝐸𝑅_𝐶𝐴𝑃𝐼𝑇𝐴𝑖,𝑡 +  ℰ                                                                    

(1) 

 

Os dados da variável dependente RESULT_PRIMARIO foram obtidos através da base 

disponibilizada pelo STN. A utilização desta variável tem como objetivo analisar o 

esforço fiscal dos entes subnacionais. 

A segunda variável dependente proposta é a DIV, que representa a variação da dívida 

total dos estados, obtida através dos dados disponibilizados pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN), tendo-se informações para os anos de 1997 até 2010. Esta variável foi 

inserida como dependente com o propósito de analisar a trajetória da dívida total dos 

estados, permitindo levar em consideração não somente o estoque de dívida já existente, 

mas também novas contratações ocorridas durante o período analisado. 

A variável explicativa PIB_PER_CAPITA representa o PIB per capita de cada estado 

medido a preços correntes, os dados foram coletados no site do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA). Costa (2005) argumenta a inclusão desta variável como 

forma de a controlar a heterogeneidade entre os estados e em seu estudo chegou conclui 

que o PIB per capita tem efeito significativo e positivo sobre o endividamento dos estados. 

Dessa forma, espera-se que o coeficiente desta variável seja positivo quando a variável 

dependente for o resultado primário dos estados e que tambem tenha coeficiente positivo 

quando a variável dependente for a variação da dívida dos entes subnacionais. 
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A variável explicativa RESP_FISCAL captura a responsabilidade fiscal dos estados de 

acordo com as diretrizes propostas pela Lei nº 9.496 e acentuada com a implantação da 

LRF implantada em 2000. É composta pela divisão do saldo de gastos com pessoal pela 

receita corrente líquida para cada estado, com dados obtidos através do STN. A 

formulação desta variável foi feita com base no trabalho de Simonassi e Cândido Júnior 

(2008) que analisa o desempenho fiscal dos estados. Espera-se que esta variável tenha 

sinal positivo quando a variável dependente é a variação da dívida dos estados, e que 

tenha sinal negativo quando a variável dependente é o resultado primário dos estados em 

percentual do PIB.  

O modelo ainda comporta um grupo de variáveis dummies, são elas: SEM_RENEG, que 

representa o efeito da não renegociação de dívida dos estados para com a União ocorrida 

em 1997, ela assume valor igual a 1 para os anos de 1998 em diante, sendo 1998 o 

primeiro ano em que se faz presente o efeito da renegociação pela Lei 9.496 ocorrida no 

ano anterior, para os estados que não participaram do evento de renegociação, com o 

objetivo de verificar se a presença ou, neste caso, a não presença do estado no evento de 

renegociação, contribuiu para a variação do estoque de dívida destes estados, sob a 

hipótese de que alguns estados não refinanciaram suas dívidas em 1996 pela não 

necessidade, devido ao bom controle de suas respectivas finanças, e que tal 

comportamento se mantem após o evento de renegociação de dívidas. Para esta variável 

espera-se que tenha valor positivo quando a variável dependente é RESULT_PRIMARIO 

e que tenha valor negativo quando a variável dependente é DIV. 

A dummy PESO_RENEG foi inserida com objetivo de analisar se houve comportamento 

de risco moral por parte dos estados que refinanciaram grandes montantes com relação 

aos seus respectivos PIB verificando o comportamento destes após o refinanciamento, 

considerando o trabalho de Ardeo e Villela (1996), como mostrado na seção 2 

Esta variável assume valor igual a 1 para os estados cujo percentual de renegociação feito 

com a União normalizado pelo respectivo PIB do ano de 1997, foi maior ou igual a média 

mais 1 (um) desvio padrão destes dados. Para os dados em questão, a média para os 

estados que renegociaram com a união é de 12,68%, enquanto o desvio padrão é de 

10,99%, sendo o valor do critério utilizado pela variável dummy igual a 23,68%. Os 
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estados selecionados por esta variável foram: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 

Sul e Alagoas, conforme explícito na tabela 1 disposta na seção 2.  

Os dados referentes ao montante renegociado por cada estado foram obtidos através das 

informações disponibilizadas pelo STN e espera-se que esta variável tenha valor positivo 

quando a variável dependente for a dívida total dos estados, e que tenha valor negativo 

quando a variável dependente for o resultado primário dos estados. 

De forma a tentar captar a relação entre os períodos eleitorais e as variáveis dependentes 

utilizadas, incluiu-se a variável dummy ELEI que assume valor igual a 1 para os anos em 

que houve eleições gerais. Considerando os trabalhos de Costa (2005) e Gobetti & 

Schetini (2010) que encontraram resultados indicando que em períodos eleitorais os 

estados aumentam seus gastos, contribuindo para o endividamento destes, espera-se que 

esta variável tenha coeficiente positivo para a estimação que considera a variação da 

dívida total dos estados e coeficiente negativo quando a variável dependente for o 

resultado primário dos estados. 

A literatura existente em estudos relacionados ao endividamento estadual usa com 

frequência a variável representa a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal como 

sendo uma variável dummy que assume valor igual a 1 a partir do ano 2000 e neste 

trabalho ela será inclusa no mesmo formato. Esta variável deve ser analisada com cautela, 

dado que a dummy criada neste formato pode captar o efeito de qualquer fato ocorrido 

entre os anos de 2000 e 2010 que não seja somente relacionado a implantação da LRF. 

Em seu estudo Nakaguma e Bender (2004) chegam a conclusão de que a LRF contribuiu 

para o controle do endividamento dos estados e para o aumento do superávit primário dos 

estados. Considerando isto, espera-se que o coeficiente relacionado a variável POS_LRF 

seja negativo para o modelo com a dívida total dos estados como variável dependente, e 

que tenha coeficiente positivo para o modelo com o resultado primário em percentual do 

PIB dos estados como variável dependente. 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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Esta seção está classificada em duas partes, a primeira apresenta a análise descritiva dos 

dados com o objetivo de demonstrar as características da base dados utilizados neste 

trabalho.  A segunda parte trata da análise dos resultados obtidos através das estimações 

propostas. 

 

5.1. Estatística descritiva 

 

Na Tabela 2, é possível verificar a análise descritiva dos dados utilizados referente aos 

estados brasileiros e ao Distrito Federal quanto as variáveis Resultado Primário em 

percentual do PIB dos estados (RESULT_PRIMARIO), Variação da Dívida Total dos 

estados (DIV_TOTAL), Responsabilidade Fiscal (RESP_FISCAL) E Variação do PIB 

per capita (PIB). 

Estatística Descritiva

Variáveis Nº Observações Média Desvio Padrão Mínimo Máximo

RESULT_PRIMARIO 378 0,02050 0,02300 -0,00500 0,11360

DIV_TOTAL 378 0,11465 0,36391 -0,45909 5,67056

RESP_FISCAL 378 0,42688 0,09656 0,16799 0,73857

PIB 378 0,03973 0,03104 -0,06731 0,16068
 

Tabela 2 - Estatística descritiva dos dados 

Fonte: Elaboração própria com dados utilizados nesta pesquisa. 
 

Foram utilizadas 378 observações das variáveis neste trabalho que abarcam o período de 

1997 até 2010. A variável dependente RESULT_PRIMARIO tem uma variação média de 

2% no período analisado, e com desvio padrão de 0,02, indicando haver pouca 

disparidade entre os estados, fato que também pode ser analisado através dos valores 

mínimo e máximo com valor negativo (Paraná) e positivo (Pará) respectivamente. 

Comportamento inverso pode ser observado com a variável dependente DIV_TOTAL, 

com média de 11% de variação e desvio padrão de 36%. Neste caso, os valores mínimo 

e máximo referem-se ao mesmo estado, Roraima, referente aos dois primeiros anos da 

base de dados utilizada, indicando a instabilidade do estoque da dívida deste estado no 
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início do período de analise deste trabalho. A partir de 1999, a variação média do estoque 

de dívida total deste estado é de 2%. 

A variável explicativa RESP_FISCAL apresentou valor médio de 42% dos gastos com 

pessoal sobre a receita corrente dos estados, com um valor de desvio padrão baixo e 

pequena diferença entre os valores mínimos e máximos, indicando haver uma certa 

uniformidade no valor desta métrica para com os entes federados dos país.  

A variável explicativa PIB apresenta um valor médio de 3% de variação anual durante o 

período analisado, com valor mínimo negativo e valor máximo positivo e com desvio 

padrão de 3%. Os dados descritivos desta variável indicam haver certa harmonia entre a 

variação do valor do PIB per capita dos estados. 

A análise descritiva dos dados mostra a existência de heterogeneidade dos estados 

brasileiros, com diferenças notadas principalmente nas variáveis dependentes, que 

representam a variação do resultado primário e a variação da dívida total dos entes 

subnacionais. 

 

5.2. Análise de resultados 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das estimações executadas para ambas as 

variáveis dependentes. Antes de testar o modelo final proposto, conforme a equação 1 

explicitada na seção 4, testou-se diferentes composições entre as variáveis explicativas 

utilizadas neste trabalho, com objetivo de captar o máximo possível de correlações 

existentes entre elas. 

Neste trabalho foram aplicados os testes de Wooldridge (1991) e Wald para análise de 

presença de auto correlação e heterocedasticidade nos modelos5. Os modelos estimados 

neste trabalho não tiveram presença de autocorrelação, mas mostraram a presença de 

heterocedasticidade nos dados. Desta forma, para mitigar tal situação, foi feita a 

                                                             
5 O teste de Woodridge (1991) é utilizado para detectar autocorrelação entre os resíduos da regressão 
com dados em painel, sob a hipótese nula de que não existe autocorrelação de primeira ordem nos 
dados utilizados. O teste de Wald analisa a presença de heterocedasticidade no modelo proposto, tendo 
como nula a hipótese de que os dados são homocedasticos. 
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estimação de dados em painel com erros padrões robustos para todos os modelos 

propostos. Os resultados dos testes estão dispostos no anexo B deste trabalho. 

 

5.2.1. Variável dependente: variação da dívida dos 

Estados 
 

A Tabela 3 apresenta os resultados das estimações propostas considerando a variável 

dependente que representa a variação da dívida dos estados. O modelo I, considera como 

variáveis explicativas as variáveis de interesse SEM_RENEG e PESO_RENEG, que não 

se mostraram significantes no modelo. A partir do modelo II incluiu-se a variável dummy 

que representa as eleições gerais, essa variável possui coeficiente significativo em todos 

os modelos em que está inserida e com coeficiente positivo conforme esperado, indicando 

haver correlação entre os períodos em que houveram eleições gerais com a variação 

positiva da dívida dos estados conforme mostra os trabalhos de Costa (2005) e Gobetti & 

Schetini (2010), que concluem que os estados aumentam seus níveis de endividamento 

em períodos de eleições gerais. 
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Intercepto
0,1240***

(0,0188)

0,113***

(0,0185)

-0,1276***

(0,0401)

0,1035**

(0,0446)

0,2738***

(0.077909)

SEM_RENEG
-0,0086

(0,0537)

-0,0157

(0,0521)

0,0625

(0,0518)

0,1435***

(0,0447)

0,1279***

(0.044396)

PESO_RENEG
-0,0489

(0,0452)

-0,0864*

(0,0466)

-0,0852*

(0,0495)

0,0143

(0,0470)

0,0011

(0.047098)

ELEIÇÃO
0,0642***

(0,0140)

0,0525***

(0,0142)

0,0504***

(0,0133)

0,0586***

(0.013412)

RESP_FISCAL
0,5145***

(0,0763)

0,1669**

(0,0818)

0,1170

(0.082587)

POS_LRF
-0,1539***

(0,0177)

-0,1377***

(0.018825)

PIB_PER_CAPITA
-0,0112**

(0.004496)

Nº Observações 378 378 378 378 378

R-Quadrado 0,0838 0,1299 0,2372 0,3649 0,3807

R-Quadrado Ajustado 0,0103 0,0574 0,1713 0,3080 0,3232

Estaítstica F 1,1414 1,7934 3,5981 6,4137 6,6265

Prob (Estaítstica F) 0.2867 0.083 0,0000 0,0000 0,0000

Estimativas do painel dos estados brasileiros – 1997-2010 (Variável dependente: 

Variação da Dívida Total)

Variáveis Dependentes

-----------------------------

Variáveis Explicativas

I V

Obs 1.: Os valores entre parênteses representam o erro padrão e *, **, *** indicam 10%, 5%  e 

1% de níveis de significância, respectivamente.

II III IV

 

Tabela 3 - Resultados de estimação para variável dependente: variação da dívida dos estados 

Fonte: Elaboração própria 

 

No modelo III, além das variáveis explicativas já citadas, incluiu-se a variável 

RESP_FISCAL, que também se mostrou significativa no modelo, indicando que a 

variação positiva da relação entre gastos com pessoal sobre a receita líquida dos estados, 

está relacionada com o aumento da dívida dos estados, conforme esperado. Este resultado 

vai de encontro com os resultados encontrados por Simonassi e Cândido Júnior (2008), 
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que concluem em seu trabalho que a dívida dos estados aumenta quando a relação vista 

na variável RESP_FISCAL cresce.  

A variável SEM_RENEG continuou não significativa neste modelo, mas teve o sinal de 

seu coeficiente alterado. Tal comportamento pode indicar que a relação entre a variável 

SEM_RENEG e a variável dependente é alterada quando se considera os gastos do 

governo com pessoal. Tal comportamento também é observado no trabalho desenvolvido 

por Simonassi e Cândido Júnior (2008), quando relacionam o evento de renegociação 

com a variável RESP_FISCAL, indicando que o comportamento dos gastos com pessoal 

sobre a receita líquida de cada estado foi negativamente impactado pelo evento de 

renegociação de 1996. Considerando a relação inversa proposta neste trabalho, onde a 

variável SEM_RENEG representa a não participação na dívida, tem-se que o resultado 

aqui encontrado reforça a consideração encontrada no trabalho de referência citado. 

No modelo IV foi inclusa a variável POS_LRF, variável dummy que representa o período 

após a implantação de Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta variável possui coeficiente 

negativo, conforme esperado, e significante. Indicando que a implementação da LRF 

possui relação negativa com a variável dependente, ou seja, indica a diminuição da dívida 

dos estados, resultado coerente com as respostas encontradas por Nakaguma e Bender 

(2004). Neste modelo, diferente dos modelos anteriores, a variável de interesse 

SEM_RENEG se tornou significativa e com coeficiente positivo, indicando haver relação 

entre os estados que não participaram do evento de renegociação e o aumento da variação 

da dívida dos estados, quando incluímos o controle feito pela dummy POS_LRF. Tal 

resultado anula a hipótese de que os estados que não refinanciaram suas dívidas em 1997, 

não o fizeram devido ao seu maior controle com suas respectivas finanças, quando 

considerado os controles sobre gastos com pessoal e implantação da LRF. Uma vez que, 

sob tal hipótese, esperava-se que o coeficiente da variável SEM_RENEG fosse negativo. 

A relação entre a significância desta variável e a presença da variável POS_LRF indica 

que, o comportamento dos estados que não renegociaram suas dívidas sob a Lei 9.496 só 

é perceptível a partir da implantação da LRF. 

O modelo V acrescenta a variável PIB_PER_CAPITA, que se mostra significante e com 

sinal conforme esperado. Indicando que o aumento do PIB per capita dos estados está 

correlacionado com a diminuição da dívida total destes, interpretação diferente da 
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encontrada no trabalho de com o trabalho de Costa (2005), que argumenta que o aumento 

do PIB per capita dos estados leva ao aumento do endividamento dos estados.6 

 

5.2.2. Variável dependente: resultado primário em 

percentual do PIB dos Estados 
 

Na tabela 4 estão explicitados os resultados das estimações que consideram o resultado 

primário em percentual do PIB dos estados como variável dependente. O modelo I, mostra 

a variável de interesse SEM_RENEG significante e com coeficiente positivo, conforme 

esperado. Indicando haver correlação entre os estados que mais renegociaram em 1997 

com o aumento do resultado primário destes. Tal resultado apoia a hipótese de que os 

estados que não renegociaram dívida em 1997, não o fizeram por terem maior controle 

de suas respectivas finanças e de que mantem tal comportamento após a renegociação7. 

A segunda variável de interesse, PESO_RENEG, não se mostrou significativa em 

nenhum dos modelos propostos. 

                                                             
6 No trabalho de Costa (2005) foi utilizado como variável dependente o índice de endividamento de cada 
estado representado pela razão entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos estados. 
7 Hipótese estipulada neste trabalho, levando em consideração o comportamento histórico da dívida 
dos estados que renegociaram os maiores montantes. 
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Tabela 4

Intercepto
0,0143***

(0,0014)

0,0143***

(0,0014)

0,0296***

(0,0031)

0,0021

(0,0036)

-0,0542***

(0,0052)

-0,0513***

(0,0053)

SEM_RENEG
0,0178***

(0,0044)

0,0178***

(0,0044)

0,0140***

(0,0043)

0,0037

(0,0035)

0,0130***

(0,0032)

0,0052*

(0,0029)

PESO_RENEG
0,0046*

(0,0025)

0,0045*

(0,00,25)

0,0044

(0,0038)

0,0014

(0,0010)

0,0041

(0,0035)

-0,0055

(0,0050)

ELEIÇÃO
0,0001

(0,0008)

0,0015

(0,0011)

0,1136

(0,1082)

-0,0012

(0,0009)

-0,0002

(0,0008)

RESP_FISCAL
-0,0339***

(0,0059)

0,0071

(0,0067)

-0,0115**

(0,0054)

0,0119**

(0,0058)

POS_LRF
0,0190***

(0,0014)

0,0132***

(0,0012)

PIB_PER_CAPITA
0,0053***

(0,0002)

0,0039***

(0,0003)

Nº Observações 378 378 378 378 378 378

R-Quadrado 0,4905 0,4902 0,4578 0,6179 0,06889 0,7613

R-Quadrado Ajustado 0,4497 0,4477 0,4109 0,5837 0,661 0,7067

Estaítstica F 12,0037 11,5389 9,7662 18,0561 24,7201 29,3887

Prob (Estaítstica F) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Obs 1.: Os valores entre parênteses representam o erro padrão e *, **, *** indicam 10%, 5%  e 1% de níveis 

de significância, respectivamente.

Estimativas do painel dos estados brasileiros – 1997-2010 (Variável dependente: Resultado Primário 

em % do PIB de cada estado)

I II III IV V VI

Variáveis Dependentes

-----------------------------

Variáveis Explicativas

 

Tabela 4 - Resultados de estimação para variável dependente: resultado primário em percentual do PIB dos estados  

Fonte: Elaboração própria 

 

O modelo II inclui a variável dummy ELEI, que não se apresenta significativa, mostrando 

não haver correlação entre o resultado primário dos estados com os períodos de eleições 

gerais. Resultado diferente do encontrado por Gama Neto (2019), que encontra relação 

negativa entre os períodos de eleições gerais e o resultado primários do entes federativos 

no primeiro e no último ano de mandato dos governadores estaduais. 

No modelo III, foi inclusa a variável RESP_FISCAL, se mostrando significativa e com 

sinal conforme esperado, onde o aumento de gastos com pessoal em relação a receita 
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líquida dos estados tem correlação com a redução do resultado primário dos entes 

subnacionais. 

No modelo IV foi inclusa variável dummy POS_LRF que se mostra significativa e com 

sinal positivo, conforme esperado, indicando que a introdução da LRF tem correlação 

com o aumento do resultado primário dos estados, análise coerente com os resultados 

encontrados por Nakaguma e Bender (2004) e coerente com o objetivo proposto com a 

implantação da LRF. Percebe-se que após a inclusão desta variável no modelo anterior as 

variáveis SEM_RENEG e RESP_FISCAL que antes eram significativas, passam a ser 

não significativas, assim como a constante do modelo. Tal fato pode ter ocorrido devido 

a construção da variável POS_LRF que comtempla todos os fatos ocorridos a partir de 

2000, captando então, o efeito das variáveis que se tornaram não significantes no modelo. 

A variável RESP_FISCAL também teve seu sinal alterado, após a inclusão da variável 

POS_LRF no modelo, passando a ter um resultado diferente do esperado. 

O modelo V considera a inclusão da variável PIB_PER_CAPITA e a exclusão da variável 

POS_LRF, com o objetivo de analisar o comportamento do modelo sem esta variável que, 

por construção, pode causar distorções nos resultados. Neste modelo as variáveis 

SEM_RENEG e RESP_FISCAL voltam a ser significantes, mantendo a direção dos seus 

sinais, conforme o modelo III, e a variável PIB_PER_CAPITA também se mostra 

significativa e com sinal positivo conforme esperado, indicando haver correlação entre a 

variação positiva do PIB per capita dos estados e o aumento do resultado primário destes 

estados em percentual do PIB. O intercepto deste modelo se mostrou significativo, mas 

diferente dos modelos I, II e III, tem sinal negativo, indicando que ao considerar os 

períodos de eleições gerais, o resultado primário em percentual do PIB dos estados 

assume valores menores independente do comportamento das variáveis explicativas. 

Por fim, o modelo VI apresenta a estimação com a inclusão de todas as variáveis 

explicativas. Tem-se aqui a perca de significância da variável SEM_RENEG pela 

inclusão da variável POS_LRF. A variável RESP_FISCAL teve mudança no sinal de seu 

coeficiente pelo mesmo motivo, passando a ser diferente do esperado, assim como no 

ocorrido no modelo IV, mostrando que o aumento da relação entre gastos com pessoal e 

receita líquida do estado está correlacionado com o aumento do resultado primário em 
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percentual do PIB. Este resultado pode ter sido causado pelas possíveis distorções geradas 

pela inclusão da variável dummy POS_LRF. 

A variável PIB_PER_CAPITA se mantem significativa e com sinal na mesma direção, 

assim como a constante da equação. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dada a importância do controle financeiro e fiscal dos estados para a melhor condução 

econômica destes e, respectivamente, do país, medidas significativas foram tomadas no 

sentido de tornar a condução das dívidas dos estados saudável através do refinanciamento 

de dívidas dos entes subnacionais. No entanto, nem todos os 27 estados brasileiros 

participaram do refinanciamento de dívidas e, alguns estados tiveram maior necessidade 

de financiamento do que outros. 

O objetivo deste trabalho foi tentar identificar a relação entre o evento de renegociação 

de dívidas estaduais ocorrido em 1996 sob a Lei nº 9.496, no caso, verificar a relação de 

estados que não participaram do evento e estados que tiveram maior participação no 

evento de renegociação, com a inclusão de algumas variáveis que representam a conduta 

fiscal e a evolução do PIB per capita destes estados. As variáveis dependentes que 

analisam a conduta fiscal e financeira dos estados abordam a variação da dívida total dos 

entes federados e o resultado primário em percentual do PIB destes estados. Para 

enriquecer os estudos realizados neste trabalho foram inclusas a variável que analisa o 

efeito dos períodos eleitorais sobre as variáveis analisadas e uma variável para análise do 

período pós implantação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Foram feitas diversas combinações entre as variáveis explicativas, de forma a extrair o 

máximo de informação sobre a relação entre estas com as variáveis dependentes. 

Quando analisamos a variável dependente que representa a variação da dívida dos 

estados, os resultados indicam que, no modelo completo, as variáveis PIB per capita, 

dummy pós LRF e dummy de eleição ajudam a explicar a variação da dívida dos estados, 

assim como mostram Costa (2005) e Nakaguma e Bender (2004) respectivamente.  
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A trajetória da dívida total dos estados, justamente pela sua característica de permitir, 

através do aumento do endividamento, uma maior atuação do ponto de vista econômico, 

sofre impacto dos períodos eleitorais, através do controle de contratação de novos créditos 

e limites de endividamento, com resultados coerentes com o encontrado por Costa (2005) 

e Gobetti & Schetini (2010). 

A variável de interesse PESO_RENEG não se mostrou significativa quando analisamos 

a variável dependente que representa a variação da dívida dos estados, e a variável 

SEM_RENEG se mostrou significativa quando incluímos a variável que capta o efeito da 

LRF e teve seu sinal alterado após a inclusão da variável de controle que analisa os gastos 

com pessoal (RESP_FISCAL), indicando que o comportamento dos estados que não 

refinanciaram suas dívidas, está relacionado com a implantação dos controles financeiros 

e fiscais promovidos pela implantação da LRF e com a inclusão do controle feito com 

relação aos gastos com pessoal sobre a receita líquida de cada estado. 

O esforço fiscal dos estados, medido através resultado primário dos estados em percentual 

do PIB destes, é afetado pelo PIB per capita, e pela implantação da LRF quando 

analisamos o modelo completo, indicando que a condução saudável dos itens que 

compõem as finanças públicas estaduais está relacionada com a melhora no resultado 

primário dos estados. No modelo completo também se nota a significância da variável de 

responsabilidade fiscal, mas com sinal diferente do esperado. No entanto, o 

comportamento desta variável pode ter tido seu resultado distorcido pela inclusão da 

variável dummy POS_LRF no modelo, devido as suas características de construção. 

Ao analisar as variáveis de interesse isoladamente, percebe-se que a variável dummy que 

representa a não participação de alguns estados no evento de refinanciamento tem 

correlação com a variável dependente, mas com sinal diferente do esperado, mostrando 

que os estados que não renegociaram em 1996, não mantiveram o comportamento 

saudável de suas dívidas após o refinanciamento, indicando que o fato de o estado não ter 

participado da renegociação de dívidas não colaborou para uma melhor condução da 

dívida total ao longo dos períodos analisados. 

A variável PESO_RENEG, que representa os estados que refinanciaram grandes 

montantes com relação ao seus respectivos PIBs, não apresentou significância nos 
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modelos propostos, não sendo possível confrontar a argumentação apresentada por Ardeo 

e Villela (1996) acerca do risco moral tomado por estes estados. 

Em comparação com os trabalhos aqui utilizados como referência, esta dissertação 

corroborou alguns dos resultados obtidos nos trabalhos de Costa (2005), Soares; Ceretta; 

Corornel e Vieira (2013), Rigolon, Gama Neto (2019) e Giambiagi (1999) indicando que 

em períodos eleitorais ocorre o aumento do endividamento dos estados, que a implantação 

da LRF foi benéfica para o controle da dívida dos estados e aumento do resultado primário 

e que o PIB per capita aumenta o endividamento dos entes subnacionais. 

  



38 
 

 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALMEIDA, A. O. de A. (1996). Evolução e crise da dívida pública estadual. Texto para 

Discussão, n. 448. Brasília: Ipea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ARDEO, V. e VILLELA, R. Credibilidade e a questão fiscal de estados e municípios. 

Conjuntura Econômica, v. 50, n. 6. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. Junho, 

1996. 

BARRO, R. J. On the determination of public debt. Journal of Political Economy, v. 89, 

p. 940-971, 1979. 

BRASIL. Secretaria do Tesouro Nacional. Boletim das Finanças Públicas dos Entes 

Subnacionais. Brasília, DF, dez. 2017. 

________. Secretaria do Tesouro Nacional. Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 

Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

e dá outras providências. 

________. Secretaria do Tesouro Nacional. Lei Complementar 148, de 25 de novembro 

de 2014. Altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

________. Secretaria do Tesouro Nacional. Lei Complementar 156, de 28 de dezembro 

de 2016. Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de 

estímulo ao reequilíbrio fiscal [...]. Brasília: IPEA, 2008. 

BUGARIN, Maurício S. Renegociação de dívidas e eleições: experimentação e reputação 

na política fiscal após o programa de ajuste fiscal dos estados e municípios. In: 

SEMINÁRIO PUC/RIO, 2003. 

CALDEIRA, Alessandro Aurélio et al . Sustentabilidade da dívida estadual brasileira: 

uma análise da relação dívida líquida e resultado primário. Rev. Adm. Pública, Rio de 

Janeiro, v. 50, n. 2, p. 285-306, Apr. 2016. 



39 
 

 
 

Cossío, F. A. B. (1998). Disparidades econômicas inter-regionais, capacidade de 

obtenção de recursos tributários, esforço fiscal e gasto público no federalismo brasileiro. 

Rio de Janeiro: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

 

COSTA, J. F. Reflexos da lei de responsabilidade fiscal no endividamento dos municípios 

brasileiros. Anais do Congresso Brasileiro de Contabilidade – CFC, 2005. 

DALMONECH, Luiz Fernando; TEIXEIRA, Arilton; SANT'ANNA, José Mário Bispo. 

O impacto ex-post da Lei de Responsabilidade Fiscal nº101/2000 nas finanças dos estados 

brasileiros. Rev. Adm. Pública,  Rio de Janeiro ,  v. 45, n. 4, p. 1173-1196,  Aug.  2011. 

DIAS, F. O Refinanciamento dos governos subnacionais e o ajuste fiscal 1999/2003. 

Brasília: Núcleo de Estudos e Pesquisas do Senado Federal, 2004 (Texto para Discussão 

17). 2004. 

GAMA NETO, Ricardo Borges. Resultado Primário e Ciclo Político-Eleitoral nos 

Estados Brasileiros (1987-2010). Dados,  Rio de Janeiro ,  v. 62, n. 2,  e20150165,    2019. 

GIAMBIAGI, F.; RIGOLON, F. O ajuste fiscal de médio prazo: o que vai acontecer 

quando as receitas extraordinárias acabarem? Finanças Públicas, IV Prêmio Tesouro 

Nacional, n. 4, 2000. 

GIAMBIAGI, Fábio. Dezessete anos de política fiscal no Brasil: 1991-2007. Rio de 

Janeiro: IPEA. Novembro de 2007. 

GIUBERTI, Ana Carolina. Efeitos da lei de responsabilidade fiscal sobre os gastos dos 

municípios brasileiros. Dissertação de Mestrado em Economia. São Paulo: USP, 2005. 

HAUSMAN, J. A. Specification tests in econometrics. Econometrica: Journal of the 

Econometric Society, JSTOR, p. 1251–1271, 1978. 

GOBETTI, S. W. SCHETINI, B. P. Dívida Líquida e Dívida Bruta: uma abordagem 

integrada para analisar a trajetória e o custo do endividamento brasileiro. Texto para 

Discussão, 1514, IPEA, Brasilia, 2010. 

Hibbs, D. (1977). On analyzing the effects of policy interventions: Box-Jenkins, Box-

Tiao vs. structural equation models. In D. Heise (Ed.), Sociological methodology 1977. 

San Francisco: Jossey Bass.  



40 
 

 
 

HILL, R. C.; GRIFFITHS, W. E. e JUDGE, G. G. Econometria. São Paulo: Saraiva, 1999. 

HSIAO, Cheng. Analysis of panel data. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.  

JOHNSTON, J., DiNARDO, J. (1997), Econometric Methods, Irvine: McGraw-Hill, 4th 

edition. 

Lima, S. C. D. (2011). Desempenho fiscal da dívida dos grandes municípios brasileiros 

(Tese de Doutorado). Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil. 

Lima, S.C.; Diniz, J. A. (2016). Análise Financeira Governamental (1a. ed). São Paulo: 

Atlas. 

Lopreato, F. L. C. (2016). O endividamento dos governos estaduais nos anos 90. 

Economia E Sociedade, 9(2), 117-158 

MACIEL, P. J. O processo recente de deterioração das finanças públicas estaduais e as 

medidas estruturais necessárias. In: SALTO, F.; ALMEIDA, M. (orgs.). Finanças 

públicas: da contabilidade criativa ao resgate da credibilidade. Rio de Janeiro: Record, 

2016. 

Mello, G., & Slomski, V. (2009). Fatores que influenciam o endividamento dos Estados 

Brasileiros . Revista De Contabilidade E Organizações, 3(7), 78-92. 

MENDONÇA, Mário Jorge; MEDRANO, Luis Alberto; SACHSIDA, Adolfo. Avaliando 

a condição da política fiscal no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

– IPEA, 2009. Texto para Discussão n. 1409, 2009. 

MORA, M.. Evolução Recente da Dívida Estadual. Rio de Janeiro, IPEA, 2016. (Texto 

para discussão, 2185). 

________. Federalismo e dívida estadual no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 2002). (Texto 

para Discussão, n. 866). 

NAKAGUMA, M. Y.; BENDER, S. A emenda da reeleição e a lei de responsabilidade 

fiscal: impactos sobre ciclos políticos e performance fiscal dos Estados (1986-2002). 

Revista de Economia Aplicada V. 10, n. 3, 2006. 

NASCIMENTO, E. R.; DEBUS, I. Entendendo a Lei de Responsabilidade Fiscal. 2002. 

In wwww.stn.fazenda.gov.br. 



41 
 

 
 

Nordhaus, W. (1975). The political business cycle. Review of Economic Studies 

42(Apr.): 169-190. Paldam, M. (1979). Is there an election cycle? A comparative study 

of national accounts. Scandinavian Journal of Economics 81(2): 323-342.  

PELLEGRINI, J. A.. Dívida Estadual. Brasília : Senado Federal, Consultoria Legislativa, 

mar. 2012. (Texto para Discussão nº 110). 

PIANCASTELLI, Marcelo. MIRANDA, Rogério Boueri; VASCONCELOS, José 

Romeu de VASCONCELOS. Esforço fiscal dos estados brasileiros. Brasília: IPEA, 

setembro de 2004.  

PIANCASTELLI, Marcelo; BOUERI, Rogério. Dívida dos Estados 10 anos depois. Rio 

de Janeiro: IPEA, Texto para discussão n° 1366, dezembro de 2008. 

PORSSE, Alexandre Alves; HADDAD, Eduardo Amaral; RIBEIRO, Eduardo Pontual. 

Competição tributária regional no Brasil: análise com um modelo EGC inter-regional. 

Rio de Janeiro, IPEA, Revista Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), v. 38, n. 3, 

dez. 2008.  

RIGOLON, F.; GIAMBIAGI, F. A renegociação da dívida e o regime fiscal dos estados. 

In: GIAMBIAGI, F.; MOREIRA, M. (orgs.). A economia brasileira nos anos 90. Rio de 

Janeiro: BNDES, 1999. 

ROCHA, Fabiana Rocha; GIUBERTI, Ana C.. Assimetria cíclica na política fiscal dos 

estados brasileiros. IPEA, Revista Pesq. e Planej. Econômico RPPE, v. 38, n. 2, ago. 2008. 

ROGOFF, K. Equilibrium Political Budget Cycles. American Economic Review, v. 80, 

p. 21-26, 1990. 

ROGOFF, K.; SILBERT, A. Elections and Macroeconomic Policy Cycles. Review of 

Economic Studies, v. 55, n. 1, p. 1-16, 1988. 

SANT’ANNA, J. M. B.; DALMONECH, L. F. O managerialism public à luz do programa 

de reestruturação e ajuste fiscal e da lei de responsabilidade fiscal nos estados brasileiros. 

In: CONGRESSO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-



42 
 

 
 

GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS, 5., 2011, Vitória-ES. Anais... São Paulo: 

ANPCONT, 2011. 

SCHETTINI, Bernardo P.. Determinação dos superávits do governo central brasileiro: 

influência da política monetária na ótica de regressões de limiar. Estud. Econ.,  São Paulo, 

v. 44, n. 2, p. 241-275,  jun. 2014.  

SIMONASSI, A. G.; ARRAES, R. Função de resposta fiscal, múltiplas quebras 

estruturais e a sustentabilidade da dívida pública no Brasil. In: Encontro Nacional de 

Economia da ANPEC, 35., 2007, Recife, PE, Brasil. Anais... ANPEC, 2007. 

SIMONASSI, Andrei G.; CÂNDIDO JÚNIOR, José Oswaldo. Desempenho Fiscal e os 

impactos Sobre a Responsabilidade Fiscal e Social nos Estados e Regiões Brasileiras, 

2008. 

SIQUEIRA, Marcelo Piancastelli de (organizador). Reforma do Estados, 

responsabilidade fiscal e metas de inflação: lições da experiência da Nova Zelândia. 

Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, 2004. 

Tabosa, F. J., Ferreira, R., Simonassi, A., Khan, A., & Tomaz, D. (2016). Reação fiscal 

ao aumento da dívida pública: uma análise para os estados brasileiros. Economia 

Aplicada, 20(1), 57-71. 

Woo, J. (2003). Economic, political, and institutional determinants of public deficits. 

Journal of Public Economics, 87 (3-4), 387-426. 

WOOLDRIDGE, J. M. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. 1th. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008.  

WOOLDRIDGE, J. M.. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 2º ed. 

The MIT Press. 2010. 

GAMA NETO, Ricardo Borges. Resultado Primário e Ciclo Político-Eleitoral nos 

Estados Brasileiros (1987-2010). Dados,  Rio de Janeiro ,  v. 62, n. 2,  e20150165,    2019. 



43 
 

 
 

Soares C. S.; Ceretta P. S.; Coronel D. A.; Vieira K. M. A Lei de Responsabilidade Fiscal 

e o Comportamento do Endividamento dos Estados Brasileiros: uma análise de dados em 

painel de 2000 a 20101. Revista ADMPG, v. 6, n. 1, 18 jul. 2013. 

MACEDO, Joel de Jesus; CORBARI, Ely Célia. Efeitos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal no endividamento dos Municípios Brasileiros: uma análise de dados em painéis. 

Rev. contab. finanç., São Paulo ,  v. 20, n. 51, p. 44-60,  Dec.  2009. 

 

     

8. ANEXOS 

 

Anexo A 

 



44 
 

 
 

Estados Solicitou Refinanciamento? Valor da dívida renegociada

Acre sim R$ 311.945.371,00

Alagoas sim R$ 6.226.194.346,00

Amapá não

Amazonas não

Bahia não

Ceará sim R$ 879.149.981,00

Distrito Federal não

Espírito Santo sim R$ 1.257.066.933,00

Goiás sim R$ 3.349.775.154,00

Maranhão não

Mato Grosso  sim R$ 1.841.036.059,00

Mato Grosso do Sul sim R$ 3.300.168.109,00

Minas Gerais sim R$ 73.567.521.225,00

Pará sim R$ 865.643.620,00

Paraíba sim R$ 711.806.913,00

Paraná sim R$ 9.311.603.669,00

Pernambuco sim R$ 2.877.583.371,00

Piauí

Rio de Janeiro sim R$ 68.200.406.891,00

Rio Grande do Norte não

Rio Grande do Sul sim R$ 51.022.239.635,00

Rondônia sim R$ 2.106.684.884,00

Roraima não

Santa Catarina sim R$ 8.600.057.374,00

São Paulo sim R$ 223.539.966.235,00

Sergipe sim R$ 896.246.019,00

Total - R$ 458.865.095.791,00

Renegociação de dívidas com a União da Lei 9.496/97

Dívida liquidada

 

Tabela: Valores refinanciados sob a Lei 9.496 por estado. 

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria do Tesouro Nacional. 

 

Anexo B 
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Teste de Wald 0,4202 0,4977 0,5312 0,5177 0,4861 0,5900

Teste de Wooldridge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Variável dependente: Variação da Dívida Total

Modelos

-----------------------------

Testes

I II III IV V V

Obs 2: Os valores informados para o teste de Woodrigde e para o teste de Wald representam o p-valor para 

cada um.  

Tabela: Resultado dos testes de Wald e teste de Wooldridge para os modelos com variável dependente DIV. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Teste de Wald 0,5001 0,5344 0,5572 0,5680 0,6091 0,6106

Teste de Wooldridge 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Variável dependente: Resultado Primário em % do PIB de cada estado

Modelos

-----------------------------

Testes

Obs 2: Os valores informados para o teste de Woodrigde e para o teste de Wald representam o p-valor para 

cada um.

I II III IV V VI

 

Tabela: Resultado dos testes de Wald e teste de Wooldridge para os modelos com variável dependente 

RESULT_PRIMARIO. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 


