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RESUMO
Um dos temas sempre presentes na discussão acerca da gestão pública diz respeito
ao nível de produtividade do servidor público. Discussões sobre bonificações e punições condicionadas ao desempenho laboral são pauta tanto na academia, como por
formuladores de políticas públicas. Tal discussão é ainda mais pertinente no âmbito
da gestão fazendária, tendo em vista que o servidor fazendário tem como atividade
fundamental a arrecadação tributária do Estado, que é fonte de financiamento para
as funções do Estado como despesas públicas em educação, saúde e demais atividades
públicas em benefício da sociedade. Assim, é necessário que exista incentivo capaz
de obter melhor desempenho na arrecadação dos tributos. Dentro desse contexto, o
Estado do Ceará instituiu, por meio da Lei 13.439 de 2004, o Prêmio por Desempenho
Fiscal (PDF) para servidores fazendários responsáveis pela tributação, arrecadação,
fiscalização e finanças. O referido dispositivo objetiva estimular aumentos de produtividade na Secretaria da Fazenda do Ceará, visando crescimento na arrecadação tributária do Estado. O objetivo desse trabalho é investigar se a receita tributária do Ceará,
bem como seus principais componentes, passou a crescer de forma mais acelerada a
partir de 2004, data da instituição do PDF. Para isso, será realizada uma pesquisa de
natureza quantitativa, que busca descrever a trajetória de crescimento da arrecadação
tributária do Estado antes e depois de 2004. A principal conclusão do presente trabalho é que o PDF foi um instrumento bem sucedido para incrementar a arrecadação
tributária do Estado. Adicionalmente, através da análise do resultado orçamentário
corrente, é possível concluir que o pagamento de bonificações por desempenho não
comprometeu a estabilidade orçamentária do Estado e que os ganhos de arrecadação
permitiram a expansão dos valores destinados às funções do Estado com educação e
saúde em benefício da sociedade cearense.

PALAVRAS-CHAVE

Finanças Públicas; Prêmio por Desempenho Fiscal; Arrecadação Tributária; Estado
do Ceará; Educação; Saúde; Sociedade.

ABSTRACT
One of the themes always present in the discussion about public management concerns the level of productivity of public servants. Discussions about bonuses and
punishments conditioned to work performance are a topic both in academia and by
public policy makers. This discussion is even more pertinent in the context of treasury
management, given that the treasury server has as its fundamental activity the tax
collection of the State, which is a source of funding for the functions of the State such
as public expenditure on education, health and other public activities for the benefit
of society. Thus, it is necessary to have an incentive capable of obtaining better performance in tax collection. Within this context, the State of Ceará instituted, through
Law 13,439 of 2004, the Fiscal Performance Award (PDF) for farm servants responsible
for taxation, collection, inspection and finance. The aforementioned provision aims to
encourage increases in productivity in the Secretariat of Finance of Ceará, aiming at
growth in the State’s tax collection. The objective of this work is to investigate whether
Ceará’s tax revenue, as well as its main components, began to grow more rapidly from
2004, when the PDF was instituted. For this, a quantitative research will be carried out,
which seeks to describe the growth trajectory of the State’s tax collection before and
after 2004. The main conclusion of the present work is that the PDF was a successful
instrument to increase the tax collection of the State. State. Additionally, through the
analysis of the current budget result, it is possible to conclude that the payment of
bonuses for performance did not compromise the budgetary stability of the State and
that the revenue gains allowed the expansion of the amounts destined to the functions
of the State with education and health in benefit of the Ceará society.

KEYWORDS

Public finances; Award for Fiscal Performance; Tax Collection; State of Ceará; Education; Health; Society.
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1. INTRODUÇÃO
Um dos temas sempre presentes na discussão acerca da gestão pública diz respeito
ao nível de produtividade do servidor público. Discussões sobre bonificações e punições condicionadas ao desempenho laboral são pauta tanto na academia, como por
formuladores de políticas públicas. Tal discussão é ainda mais pertinente no âmbito
da gestão fazendária, tendo em vista que o servidor fazendário tem como atividade
fundamental a arrecadação tributária do Estado, que é fonte de financiamento para
as funções do Estado como despesas públicas em educação, saúde e demais atividades
públicas em benefício da sociedade. Assim, é necessário que exista incentivo capaz de
obter melhor desempenho na arrecadação dos tributos.
Dentro desse contexto, o Estado do Ceará instituiu, por meio da Lei 13.439 de
2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) para servidores fazendários responsáveis
pela tributação, arrecadação, fiscalização e finanças. O referido dispositivo objetiva
estimular aumentos de produtividade na Secretaria da Fazenda do Ceará, visando
crescimento na arrecadação tributária do Estado.
Uma vez instituído um dispositivo dessa natureza, é natural que se questione
se o prêmio exerceu, de fato, algum impacto sobre a receita tributária, ou se foi responsável por desequilíbrios fiscais do Estado e ainda como os recursos arrecadados
foram utilizados.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho é investigar se a receita tributária
do Ceará, bem como seus principais componentes, passou a crescer de forma mais
acelerada a partir de 2004, data da instituição do PDF. Para isso, será realizada uma
pesquisa de natureza quantitativa, que busca descrever a trajetória de crescimento
da arrecadação tributária do Estado antes e depois de 2004.
O trabalho está dividido em cinco seções, das quais a presente introdução é a
primeira. Em seguida, será apresentado um breve resumo sobre as características do
PDF e dos tributos analisados. A terceira seção é dedicada a apresentar os resultados
concernentes ao crescimento da arrecadação do Estado, enquanto que a quarta é
seção apresenta a discussão sobre o resultado orçamentário corrente e as despesas
com educação e saúde. Por fim, a quinta seção traz as considerações finais.

2. PRÊMIO POR DESEMPENHO FISCAL (PDF) E
IMPOSTOS ESTADUAIS
A presente seção tem por objetivo apresentar a análise do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) e o incremento da arrecadação do Estado do Ceará, relativo aos
principais impostos que formam a receita tributária estadual, a saber: Imposto
sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); Imposto
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 45, Jul | Ago 2021

11

Panorama Fiscal | v. 45 - 2021

sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação (ITCD).

2.1 Diretrizes gerais do Prêmio
por Desempenho Fiscal (PDF)
Instituído pela Lei 13.439, de 2004, e regulamentada pelo Decreto 27.439
de 2004, o Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF) tem como objetivo principal
estimular os aumentos de produtividade da Secretaria da Fazenda do Ceará, que
impliquem no incremento da arrecadação dos tributos estaduais. O PDF tem caráter variável, sendo concedido mensalmente aos servidores do Grupo Ocupacional
Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF).
O Prêmio é computado bimestralmente, considerando os fatores: a) percentual de aumento real da receita tributária estadual e da unidade de trabalho do
servidor; b) os valores efetivamente arrecadados, no período, a título de multas e
juros provenientes de lavratura de auto de infração, aviso de débito ou pagamento
espontâneo; c) o alcance de metas de gerenciamento de custeio e qualidade de
atendimento, a ser definidas pelo Secretário da Fazenda.
O valor do PDF é pago em duas parcelas mensais iguais, nos meses seguintes ao bimestre da apuração, e é dividido do seguinte modo:
Grupo 1: 15 a 20 % do aumento real da receita tributária bimestral com
base em metas estabelecidas.
Para o Grupo 2 II - 50% (cinquenta por cento) do valor arrecadado a títulos
de multas e juros, oriundos de auto de infração, aviso de débito ou pagamento
espontâneo, rateado entre todos os beneficiários do PDF.
Importante ressaltar que o PDF relativo ao Grupo 2, além de incentivar
a arrecadação e a produtividade dos servidores, atua também como incentivo
ao combate à sonegação fiscal, na medida em que parte da receita direcionada
a esse grupo é obtida através de multas e juros sobre contribuintes praticantes
de evasão fiscal.
Vale ressaltar que um bom planejamento de fiscalização trará uma maior
eficiência no combate à sonegação fiscal. O Decreto 33.956/2021 dispõe sobre a
requisição, acesso e utilização, pela secretaria da fazenda do Estado do Ceará, de
informações relativas a contas de depósito ou aplicações financeiras de sujeitos
passivos de tributos estaduais, a serem prestadas por instituições financeiras e
entidades a elas equiparadas. Essa norma sendo aplicada na fiscalização dos tributos estaduais estabelecerá maior eficácia ao combate a evasão fiscal. Com isso
aumentará a arrecadação dos tributos estaduais para serem aplicados nas atividades fins do Estado em benefício da sociedade cearense.
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2.2 Diretrizes gerais dos impostos arrecadados
pelo Estado
A receita tributária estadual é fundamental para aplicação de recursos nas
funções do Estado que são serviços públicos prestados à sociedade cearense como
saúde, educação, assistência, previdência, saneamento, segurança pública, dentre
outras. Para que ocorra a continuidade de tais serviços, o Estado precisa de recursos
e será através da arrecadação de impostos que o financiamento será possível. Sua
principal ferramenta, portanto, são os tributos, que no caso cearense representam,
em média, 63% das receitas orçamentárias correntes do Estado, que são compostas pelas seguintes receitas: tributária, contribuições, patrimonial, agropecuária,
industrial, serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.
De acordo com o Art. 155 da Constituição Federal, compete aos Estados e
ao Distrito Federal instituir impostos sobre:
I – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD);
II – Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
III – Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)
O ITCD representa, em média, 0,5% da arrecadação tributária do
Estado. Porém, conforme apontado pela atual Secretária da Fazenda do Estado,
é o imposto que mais promove justiça social. Sua incidência acontece quando
decorrer de sucessão legítima ou testamentária, inclusive no caso de sucessão
provisória e mediante doação.
O fato gerador ocorre na data da abertura da sucessão legítima ou testamentária, ou da doação, ou de possível renúncia à herança em favor de pessoa
determinada. Sua alíquota varia de 2 a 8% conforme valores estabelecidos e tendo
como referência a Unidade Fiscal de Referência do Estado do Ceará (Ufirce).
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS)
O ICMS é a maior fonte de receita tributária do Estado representando,
em média, 80% da sua receita própria. Incide sobre as operações e prestações de
mercadorias e serviços.
Ocorre o fato gerador deste tributo a partir da circulação de mercadorias do
estabelecimento do contribuinte e da prestação de serviços, todos dentro das hipóteses de incidência do imposto. As alíquotas variam de 4% a 28% conforme os fatos
geradores referentes às operações com mercadorias e as prestações de serviços.
De 1996 até o momento, as alíquotas do ICMS sofreram alterações, como
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 45, Jul | Ago 2021
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a da energia elétrica, que passou de 20% para 25% no exercício de 1998. Em 2015
através da Lei 15.892/2015, às seguintes operações tiverem suas alíquotas alteradas
para 28% (vinte e oito por cento): rodas esportivas de automóveis, partes e peças
de ultraleves e asas-delta; e para os seguintes produtos, suas partes e peças: drones, embarcações e jet-skis. As prestações de serviços de comunicação tiveram
suas alíquotas aumentadas para 28%, também pela mesma lei. As mercadorias
e bens tiveram mudanças de alíquota, passando de 17% para 18% no exercício de
2016, através da Lei 16.177/2016. Neste mesmo ano, através desta lei, os serviços de
transporte intermunicipal também tiveram mudança em suas alíquotas, passando
de 17% para 18%.
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
O IPVA substituiu a extinta Taxa Rodoviária Única, e o que era competência
da União, foi transferida para os estados. No Ceará este imposto representa, em
média, 10% da receita tributária. Sua principal incidência é sobre veículos que são
adquiridos dentro do ente federativo estadual, bem como os que os adquiridos fora
do ente federativo estadual ou nacional, com a primeira tributação sendo feita a
partir de critérios como a data de aquisição do consumidor, quando for importado
por empresa revendedora e na data do desembaraço aduaneiro, quando importado
do consumidor final.
Seu fato gerador irá ocorrer no dia 1° de janeiro de cada exercício, em se
tratando de veículo usado. Quando se trata de veículo novo, irá ocorrer no momento
da aquisição pelo consumidor final ou quando da incorporação ao ativo permanente, e quando este veículo não for registrado e licenciado no Estado, ocorre na
data de aquisição. Sua alíquota varia de 1 a 3,5%, conforme critérios de potência e
outros.
Desde 1992, ano da lei de sua criação, ocorreram algumas mudanças referentes ao valor cobrado. As aeronaves que tinham alíquota de 1% passaram para
1,5% no exercício de 1994 e aumentaram para 3,5% a partir de 2015. As motocicletas tiveram diversificação de alíquotas conforme a potência. Anteriormente estes
veículos e seus similares tinham uma alíquota fixa de 2% independente de outras
características.
Nesse contexto, os servidores estaduais integrantes do grupo ocupacional
de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (TAF), são de suma importância fundamental para otimização da receita estadual, porque são responsáveis legais
pela cobrança dos tributos estaduais. Portanto verificar o nível de produtividade
desses trabalhadores colabora para obter informações referentes ao crescimento
da receita tributária do Estado em benefício da sociedade cearense.
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3. RESULTADOS
Uma vez que as características mais importantes do PDF e dos principais tributos
estaduais foram apresentadas, segue-se a comparação entre os resultados da
arrecadação estadual antes e depois da Lei 13.439/2004, que instituiu o PDF.
Para tornar a comparação mais ampla possível, a análise é realizada considerando o período entre 1989 e 2020. A fonte dos dados utilizados são as Declarações de Contas Anuais (DCA) entregues a Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro
(Siconfi) e do Sistema de Coleta de Dados Contábeis (SISTN).
Tendo em vista o período analisado, faz-se necessário que os valores monetários anteriores a 1994 sejam convertidos para Real. Em virtude disso, utilizou-se
as séries já devidamente convertidas disponíveis na base de dados IPEADATA.
Adicionalmente, é preciso filtrar os efeitos da inflação sobre os valores correntes,
para tal foi utilizado o Índice de Preços ao Consumidor (IPCA) fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Dessa forma, todos os valores aqui
utilizados estão na mesma moeda e são valores reais, sendo o exercício financeiro
de 2020 o ano base.
É necessário destacar também que até o ano 2000 os dados disponíveis
não dispunham dos valores arrecadados para o IPVA e ITCD. Assim, para o intervalo
1989-2000, os valores para esses tributos foram estimados da seguinte forma: (i)
a série da diferença entre a receita tributária e o ICMS foi calculada para o período
total da amostra; (ii) em seguida, considerando o intervalo 2001-2020, verificou-se a proporção média do IPVA e do ITCD em relação a série computada no passo
anterior (iii) por fim, aplicou-se a proporção média computada em (ii) sobre os
valores calculados em (i) para obter as estimativas do IPVA e do ITCD para o período
1989-2000.
Conforme evidenciado na seção anterior, o ICMS sofreu significativas alterações em suas alíquotas no período analisado. Tendo em vista a relevância que
o tributo em questão tem para a receita tributária do Estado, buscou-se mitigar o
impacto que a mudança de alíquotas exerce sobre a arrecadação. Para isso, o ICMS
foi ajustado pela variação percentual nas alíquotas cobradas. Uma vez calculado
o ICMS ajustado, computou-se também a receita tributária ajustada.
Feitas as ressalvas metodológicas necessárias, a seguir são apresentados
a comparação entre a receita tributária e seus componentes antes e depois da
instituição do PDF.
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3.1 Análise da receita tributária
Como ponto de partida para a discussão proposta, o Gráfico 1 compara a
arrecadação acumulada da receita tributária ajustada nos períodos imediatamente
antes e após a instituição do PDF.

Gráfico 1 – Receita tributária ajustada acumulada – 1989 a 2004 x 2005 a 2020

Verifica-se que a receita tributária acumulada no período 2005-2020 é
substancialmente maior que o montante arrecadado na subamostra anterior. De
fato, nos primeiros 16 anos do período analisado, a receita tributária acumulada
atingiu o montante de R$ 69,27 bilhões, contra R$ 202,94 bilhões dos 16 anos finais,
mostrando que a receita tributária obteve um crescimento real de 193%.
Entretanto, é preciso ressaltar que tal resultado também é influenciado por
outros fatores que não o PDF. O período entre 1989-2004 é marcado por grande
instabilidade, temos nesse intervalo, por exemplo, um cenário de hiperinflação só
solucionado em 1994 com o Plano Real. Por outro lado, grande parte dos 16 anos
finais é caracterizada por um cenário macroeconômico favorável. Tal diferença
de condições enseja que se faça uma análise que investigue não apenas o total
acumulado, mas também a trajetória e taxa de crescimento.
O Gráfico 2 reporta a série temporal da receita tributária para todo o período
analisado.
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Gráfico 2 – Receita tributária ajustada – 1989 a 2020

A análise visual do gráfico acima nos informa que, em geral, a trajetória
da receita tributária no período analisado tem sido de crescimento. Além disso, é
possível notar que esse comportamento já era observado antes de 2004. Contudo,
percebe-se que após 2004 a curva que representa a receita tributária se torna mais
inclinada, tal fato indica que, possivelmente, o crescimento passou a ocorrer em
uma velocidade maior que a observada anteriormente.
Para verificar se a análise visual do Gráfico 2 se sustenta, analisam-se as
taxas de crescimento anual da receita tributária, especificamente o seu desempenho médio antes e após a Lei 13.439/2004. A Tabela 1 apresenta a comparação da
taxa de crescimento anual média considerando três cenários diferentes.
No primeiro cenário é considerado o período total analisado, reportando
a média de crescimento da receita tributária antes e após a instituição do PDF.
Entretanto, é preciso destacar que a média pode levar a conclusões equivocadas
quando existem valores extremos na amostra, o que ocorre na série temporal da
taxa de crescimento. Por isso, apresentam-se dois outros cenários de análise, um
considerando o período de dez anos antes e depois de 2004 (inclusive o próprio
ano), e outro considerando o intervalo de cinco anos.
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Tabela 1 – Taxa de crescimento anual média da receita tributária

Observar-se que, para o cenário 1, a média de crescimento da receita tributária foi significativamente maior no período anterior a 2004. Contudo, é preciso
que se observem os seguintes pontos: tal resultado é determinado principalmente
pelas taxas de crescimento dos anos de 1990 e 1994 (105% e 209%, respectivamente), os respectivos anos foram marcados, dentre outras coisas, por mudanças
de moeda o que certamente distorce os resultados de crescimento. O período após
2004, embora em grande parte seja marcado por estabilidade e crescimento econômico, abrange o período recessivo de 2015 e 2016, além da pandemia de Covid.
Tais fatores contribuem para que a média de crescimento entre 2005 e 2020 seja
bem inferior à do período anterior.
Visando mitigar esses problemas, o cenário 2 restringe a análise para um
período de 10 anos antes e depois de 2004. Os resultados apontam que o período
anterior a 2004 ainda teve desempenho médio superior, 11,26% contra 7,30%.
Destaca-se, contudo, que o principal determinante dessa diferença é o crescimento
de 1995 (52,8%), ou seja, um valor extremo pode está comprometendo o resultado.
De fato, ao compararmos a mediana de cada subperíodo temos um crescimento de
5,47% no período anterior a 2004, e 6,41% no período posterior. Assim, é possível
verificar que houve uma aceleração do crescimento da receita tributária após 2004.
Por fim, o cenário 3 restringe a análise para um período de cinco anos. Os
resultados obtidos reforçam a constatação feita no cenário anterior, indicando
que após a instituição do PDF a receita tributária passou a crescer em ritmo mais
acelerado do que vinha ocorrendo.
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3.2 Análise do ICMS
A seguir, a mesma análise realizada para o total da receita tributária é
replicada para a arrecadação do ICMS. O Gráfico 3 compara a arrecadação acumulada ICMS ajustado pelas mudanças de alíquota, para os períodos já definidos
anteriormente.
Gráfico 3 – ICMS acumulado – 1989 a 2004 x 2005 a 2020

Em consonância com o observado para a receita tributária, o ICMS acumulado no período 2005-2020 é consideravelmente maior que o montante arrecadado
na subamostra anterior. De fato, nos primeiros 16 anos do período analisado, o
ICMS acumulado atingiu o montante de R$ 64,9 bilhões, contra R$ 167,53 bilhões
dos 16 anos finais, um expressivo crescimento de 158%.
O Gráfico 4 reporta a série temporal do ICMS para todo o período analisado.
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Gráfico 4 - ICMS ajustado – 1989 a 2020

Como esperado, a trajetória do ICMS se assemelha bastante com o observado no Gráfico 2 sugerindo que, assim como verificado para a receita tributária,
ocorreu uma aceleração do crescimento do ICMS após 2004. A Tabela 2 apresenta a
média da taxa de crescimento anual do ICMS, de acordo com a mesma formulação
da Tabela 1.
Tabela 2 – Taxa de crescimento anual média do ICMS
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3.3 Análise do IPVA
Gráfico 5 – IPVA acumulado – 1989 a 2004 x 2005 a 2020

Conforme observado no gráfico, houve aumento expressivo (quase dez
vezes) no montante arrecadado durante o período entre 2005 e 2020 comparado
ao período 1989-2004.
Algumas questões podem ser levantadas para explicar este fenômeno. Por
exemplo, a variação do produto do segundo período foi maior que o do primeiro.
Isso acarreta no acréscimo da renda das pessoas, levando concomitantemente no
aumento do poder de compra da população, que por sua vez corrobora na aquisição
por mais bens duráveis como veículos automotores.
Essa tendência pode ser observada de acordo com o gráfico abaixo, que
mostra a evolução das taxas de crescimento do Produto Interno Bruto do Ceará e
a variação anual de arrecadação do IPVA.
Gráfico 6 – Variação da taxa de crescimento do PIB cearense e da arrecadação
do IPVA neste estado no período entre 2005-2020.
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Apesar de alguns anos como 2007 e 2010, que apresenta direções contrárias entre essas variáveis, os demais anos são caracterizados por caminharem na
mesma direção.
Porém, como não somente esse fator explica o aumento ou decréscimo na
arrecadação do IPVA. Outra hipótese pode estar ligada à produtividade do servidor responsável pela cobrança do devido imposto. Conforme os números da série
apresentada, que coincide com o início do vigor da lei de criação do PDF, é possível
analisar se a respectiva lei teve impacto na arrecadação deste tributo. Como foi
visto, a variação do imposto foi positiva em cada ponto, portanto, mesmo com a
recessão que a economia enfrentou no período 2015-2016 que impactou bastante
o mercado de automotores, a arrecadação não caiu e isso pode mostrar a eficiência
dos servidores que trabalham para o fisco.
Em momentos de expansão, o crescimento da arrecadação teve impacto
bem maior comparado apenas com o aumento do PIB, comprovando que a produtividade do servidor estaria impactando para o aumento do montante arrecadado.

3.4 Análise do ITCD
O ITCD é um tributo que, dado a sua natureza, tende a não apresentar
nenhum tipo de tendência temporal. Entretanto, o Gráfico 7 informa que houve um
aumento significativo de arrecadação (1578%) no período após 2004. Embora isso
se deva, em geral, à ocorrência de eventos específicos não relacionados à gestão
fazendária, não se deve descartar que aumentos na produtividade do servidor
fazendário tenham contribuído para tal resultado porque a avaliação do patrimônio
sujeito a incidência do imposto é feita pelo servidor fazendário.
Gráfico 7 – ITCD acumulado – 1989 a 2004 x 2005 a 2020
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O Gráfico 8 reforça a percepção que o ITCD é fortemente afetado por
eventos que não possuem qualquer trajetória ou tendência temporal. Não sendo
possível fazer nenhum tipo de inferência sobre o comportamento da sua taxa de
crescimento.
Gráfico 8 – ITCD – 1989 a 2020

4. APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Tendo em vista que a seção anterior apresentou o desempenho da receita tributária e considerando a instituição do PDF como marco temporal balizador, segue
a análise de como os recursos foram aplicados.
Inicialmente, será apresentado o resultado orçamentário corrente do
período e em seguida a evolução das despesas com educação e saúde.
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4.1 Análise do resultado orçamentário
corrente
Gráfico 9 – Saldo do resultado orçamentário do Ceará no período de 1989 a 2020

Conforme é apresentado no gráfico, podemos observar uma trajetória
ascendente do crescimento do resultado orçamentário. Os valores correspondem
a sucessivos superávits, que apesar de alguns recuos em determinados anos, manteve o padrão de crescimento saindo de R$149,72 milhões em 1989 para R$ 5.580,79
milhões em 2020, aumentando mais de 3.600% durante esse período.
Isso indica que as finanças do Estado do Ceará foram bem administradas,
respeitando os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e evitando
assim comprometer o bom funcionamento da máquina pública. Além disso, os
superávits apresentados representam mais recursos em caixa, podendo ser utilizados em despesas de capital, que significa aumento dos investimentos na capacidade produtiva futura do ente federativo, expandindo a fronteira de possibilidades
de produção via superação de gargalos econômicos, principalmente na área de
infraestrutura.
Através do próximo gráfico podemos supor algumas hipóteses a respeito
do comportamento apresentado pelo saldo orçamentário cearense.
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Gráfico 10 – Evolução da receita corrente e despesa corrente do Ceará durante
o período de 1989 a 2020

Como pode ser observado, o superávit orçamentário apresentado em toda
a série, começou a crescer com mais intensidade a partir de 1999. Nesse ano, a diferença entre receita e despesa foi bem maior que nos anos anteriores. Esse padrão
continuou e foi alargado nos anos posteriores.
Levando em consideração pelo lado da receita, uma hipótese para o
aumento do superávit, pode estar relacionado ao aumento da carga tributária
durante o período, mas também a melhora na cobrança dos impostos pelo lado
do fisco.
Pelo lado da despesa, podemos verificar o comportamento de austeridade
por parte do Estado, não acompanhando o ritmo de aumento das receitas e sendo
pontuais no aumento de certas despesas, principalmente as relacionadas ao pagamento do pessoal.

4.2 Análise das despesas com educação e
saúde
Uma análise importante a ser feita diz respeito à evolução dos gastos com
saúde e educação ao longo dos anos comparada com o crescimento da receita
tributária, tendo em vista que esta pode ser utilizada na aplicação de despesas
nas áreas citadas.
O gráfico a seguir mostra a variação anual, em termos reais, das despesas
em saúde e educação, bem como a variação da receita tributária. Devido à disponibilidade de dados, o período analisado tem início em 2008, que corresponde
à variação em relação a 2007. Para o cálculo da variação da receita tributária foi
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 45, Jul | Ago 2021
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utilizada a série ajustada às mudanças de alíquota do ICMS já mencionadas neste
trabalho.

Gráfico 11 – Variação acumulada da receita tributária e das despesas com
saúde e educação¹

Observa-se que o movimento dos gastos anuais com saúde e educação, de
modo geral, anda em linha com o crescimento da receita tributária do mesmo ano,
apesar de diferirem em magnitude. Nota-se que as despesas com saúde cresceram
mais que a receita tributária, enquanto que as despesas com educação cresceram
menos.
Em 2020, comparado com 2008, o crescimento das despesas em saúde e
educação foi de 95,77% e 46,84%, respectivamente, enquanto o crescimento da
receita tributária foi de 59,48%. Ressalta-se novamente que a variação da receita
tributária calculada teve como base os valores hipotéticos que se dariam no cenário
sem alteração de alíquota de ICMS.

Despesas liquidadas acumuladas no ano.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do presente trabalho foi investigar se a receita tributária do Ceará, bem
como seus principais tributos, passou a crescer de forma mais acelerada a partir
de 2004, data instituição do Prêmio por Desempenho Fiscal (PDF). Para isso, analisou-se a trajetória de crescimento da arrecadação tributária do Estado antes e
depois de 2004.
Acerca do desempenho da receita tributária, os resultados apresentados
indicam que nos primeiros 16 anos do período analisado, a receita tributária acumulada atingiu o montante de R$ 69,27 bilhões, contra R$ 202,94 bilhões dos 16
anos finais, mostrando que a receita tributária obteve um crescimento real de
193%. Entretanto, é preciso ressaltar que tal resultado também é influenciado por
outros fatores que não o PDF. O período entre 1989-2004 é marcado por grande
instabilidade, temos nesse intervalo, por exemplo, um cenário de hiperinflação só
solucionado em 1994 com o Plano Real. Por outro lado, grande parte dos 16 anos
finais é caracterizada por um cenário macroeconômico favorável.
Visando mitigar esses problemas, restringe-se a análise para um período
de 10 anos antes e depois de 2004. Os resultados apontam que ao compararmos a
mediana de cada subperíodo temos um crescimento de 5,47% no período anterior
a 2004, e 6,41% no período posterior. Assim, é possível verificar que houve uma
aceleração do crescimento da receita tributária após 2004.
O comportamento do ICMS, principal componente da receita tributária
estadual, esteve alinhado com o verificado para a receita tributária total. De fato,
nos primeiros 16 anos do período analisado, o ICMS acumulado atingiu o montante
de R$ 64,9 bilhões, contra R$ 167,53 bilhões dos 16 anos finais, um expressivo crescimento de 158%.
No que diz respeito ao resultado orçamentário corrente, o superávit orçamentário apresentado em toda a série, começou a crescer com mais intensidade
a partir de 1999. Nesse ano, a diferença entre receita e despesa foi bem maior que
nos anos anteriores. Esse padrão continuou e foi alargado nos anos posteriores.
Levando em consideração o lado da receita, uma hipótese para o aumento do
superávit, pode ser o aumento da carga tributária durante o período, mas também a melhora na cobrança dos impostos pelo fisco, conforme a análise da carga
tributária ajustada.
No que tange a aplicação dos recursos arrecadados em educação e saúde,
nota-se que as despesas com saúde cresceram mais que a receita tributária,
enquanto que as despesas com educação cresceram menos. Em 2020, comparado com 2008, o crescimento das despesas em saúde e educação foi de 95,77%
e 46,84%, respectivamente, enquanto o crescimento da receita tributária foi de
59,48%.
Portanto, diante do exposto, a principal conclusão do presente trabalho
é que o PDF foi um instrumento bem sucedido para incrementar a arrecadação
Panorama Fiscal, Fortaleza, v. 45, Jul | Ago 2021
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tributária do Estado. Adicionalmente, através da análise do resultado orçamentário
corrente, é possível concluir que o pagamento de bonificações por desempenho
não comprometeu a estabilidade orçamentária do Estado e que os ganhos de
arrecadação permitiram a expansão dos valores destinados para educação e saúde
em benefício da sociedade cearense.
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ANEXO A – VARIAÇÕES PERCENTUAIS DAS SÉRIES
ANALISADAS
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