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RESUMO 
 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
contempla três variáveis  sócioeconômicas: renda, longevidade 
e educação. No caso do Estado do Maranhão, ocorreu uma 
melhora no IDHM entre 1991 e 2010. Porém, sua posição 
relativa apenas passou da última colocação em 1991 para a 
penúltima em 2010. Nesse caso, pode-se questionar se a 
referida situação resultou da carência de recursos financeiros, 
que impossibilitaram aplicar um maior volume de recursos em 
áreas fundamentais como saúde e educação. Porém, esse 
trabalho procura desmitificar essa tese. É demonstrado que a 
receita do Estado do Maranhão apresentou um elevado 
crescimento no período.   
    

                                              Palavras-chave: Receitas públicas. IDHM. Maranhão. 
                                                                               

ABSTRACT    
 
The Municipal Human Development Index (MHDI) has three 
socio-economic variables: income, longevity and education. In 
the case of the State of Maranhão, there was an improvement 
in IDHM between 1991 and 2010. However, its relative position 
just went from last place in 1991 to second last in 2010. In this 
case, it is questionable whether this situation resulted from the 
lack of financial resources, which made it impossible to apply a 
higher volume of core resources in areas such as health and 
education. However, this paper seeks to demystify this thesis. It 
is shown that the state of Maranhão revenue showed a high 
growth in the period. 
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1. INTRODUÇÃO 

                 O Estado do Maranhão apresentou entre 1991 e 2010 baixos Índices de IDHM, 

um dos menores do Estados brasileiros. Diante dessa situação, pode-se levantar a seguinte 

questão: Será que esse indicador socioeconômico é proveniente da queda das receitas 

públicas, que impediu ao setor público estadual maranhense alocar maior volume de 

recursos em saúde, que está associado à longevidade, e educação? Nesse sentido, o 

objetivo do artigo é demonstrar que essa tese está equivocada, ou seja, evidencia-se que a 

receita total do Estado do Maranhão apresentou um elevado crescimento entre 1995 e 2010.      

 

2. CONTEXTO ECONÔMICO BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1990 

 

                 A economia brasileira iniciou a década de 1990 apresentando baixas taxas de 

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Essa situação, segundo Rigolon e Giambiagi 

(1999), decorreu da inflação elevada, do fracasso de sucessivos planos econômicos e da 

crise das finanças públicas, que inibia o investimento privado devido à adoção de altas taxas 

de juros, bem como das medidas de ajuste fiscal, as quais se concentravam em cortes de 

investimentos públicos complementares ao investimento privado. Assim, evidenciava-se a 

preocupação governamental nos ajustes fiscais, procurando gerar as condições necessárias 

para uma nova estratégia de estabilização.  

                  No entanto, após o lançamento das medidas de estabilização, consubstanciado 

no Plano Real, em julho de 1994, agravaram-se os desequilíbrios financeiros dos Estados e 

Municípios brasileiros. A extinção da alta inflação e a elevação da taxa de juros real 

expandiram as despesas reais, diminuíram as receitas inflacionárias e propiciaram as crises 

de liquidez dos bancos estaduais. A intervenção do Banco Central em diversos bancos 

estaduais e as trocas de títulos dos estaduais por títulos federais não foram suficientes para 

conter o crescimento das dívidas e a deterioração patrimonial e de liquidez dos bancos 

estaduais (Rigolon e Giambiagi, op.cit.). Além disso, no período de 1995 a 1998, o conjunto 

dos Estados e Municípios apresentou déficit primário médio (despesa não financeiras – 
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receitas não financeiras) de 0,4% do PIB, enquanto o governo central obtinha superávit 

primário médio de 0,3% do PIB. 

                Outro motivo da crise fiscal dos Estados, após 1994, também esteve associado ao 

seguinte fato, como afirmam Giambiagi e Além (2011, p. 142):  

 

O aumento inicial do gasto com o funcionalismo, associado à concessão de 
generosos reajustes salariais, em alguns poucos casos por parte das administrações 
que estavam acabando no final de 1994 e na maioria dos casos por parte das novas 
administrações que assumiram em 1995. O peso crescente dos inativos na 
composição da folha de pagamento dos estados, resultado da combinação de: a) 
regras de âmbito nacional favoráveis à passagem para a inatividade em idade 
precoce, como a aposentadoria às professoras - que respondem por uma parte 
importante da folha dos estados - aos 25 anos de serviço e; b) regras específicas 
que premiam certas categorias, com base em legislação estadual.  

 

                  Assim, em função do cenário descrito acima e na busca do equilíbrio e controle 

sobre a crise financeira dos Estados, ocorreu a renegociação das dívidas estaduais pela 

União no ano de 1997, mediante a Lei de 9.496/1997, conhecida também como a terceira 

rodada de refinanciamento da dívida. A referida Lei tinha como objetivo estabelecer um 

programa de financiamento que englobasse a grande maioria das pendências financeiras 

das dívidas assumidas pelas Unidades Federativas - UFs, abrangendo o refinanciamento 

das dívidas mobiliárias (títulos), antecipação de receita orçamentárias (ARO) e dívidas 

orçamentárias contratuais. Finalmente, cabe destacar que essa renegociação das dívidas 

estaduais foi importante para que os governos subnacionais obtivessem êxito no 

ajustamento de suas contas fiscais. No caso do Maranhão, esse apresentou um elevado 

crescimento de sua receita total como será analisado na próxima seção.      

 

3. A EVOLUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO DO MARANHÃO ENTRE  

    1995 E 2010 

 

                   A receita orçamentária é definida como a soma das receitas correntes com a 

receitas de capital. As receitas correntes são os recursos financeiros que regularmente 

ingressam nos cofres do Estado (não são esporádicos) para financiar, a princípio, as 

despesas correntes (gasto com pessoal, material de consumo, juros/encargos da dívida 

pública e transferências legais). No entanto, caso ocorra um superávit corrente, essas 

receitas poderão financiar despesas de capital (investimento e amortização do principal da 

dívida pública). Por outro lado, as receitas de capital são os recursos financeiros oriundos de 

possibilidades permitidas pela legislação através da constituição de dívidas (operações de 

crédito); da conversão em espécie de seus bens e direitos (alienações); dos recursos 
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recebidos de outras pessoas de Direito Público ou Privado (convênios e doações), 

destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e, ainda, o superávit 

do Orçamento Corrente. 

                  No caso do Estado do Maranhão, o volume das receitas correntes foi o mais 

significativo e representou, em média, 93,1% da receita total entre 1995 e 2010. Dentre às 

receitas correntes, os destaques foram a evolução das receitas próprias e as transferências 

correntes. As receitas próprias, que obedecem a legislação tributária dos Estados,   

apresentaram um elevado crescimento. Essas, que haviam obtido R$ 376 milhões em 1995, 

chegaram a  R$ 4,3 bilhões em  2010 (Tabela 1). Assim, descontada  a  inflação  

acumulada,   
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1 Considera-se ao longo deste trabalho para compor o crescimento real das receitas, o indicador 
oficial da inflação no País representado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o qual é 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo esse indicador, a 
inflação acumulada média, entre 1995 e 2010, foi de 351,3%.   

elas obtiveram um expressivo crescimento real de 153,1% entre 1995 e 20101. Nesse caso, 

deve-se destacar que a taxa média de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) do 

Estado do Maranhão de 4,2% ao ano no período 1995/2010, uma das maiores do País, foi 

fundamental para o excelente desempenho das referidas receitas. Além disso, a Lei 

9.496/1997, ao exigir dos Estados metas sobre a arrecadação de receitas próprias, 

contribuiu também para a elevação desses recursos orçamentários.      

 

Tabela 1 - Receitas próprias do Estado do Maranhão em R$ milhões entre 1995 e 2010 
 

Ano  

Receita Tributária¹ 

Demais  

Receitas2  

(d) 

 Total 

das 

Receitas 

Próprias 

(e)=c+d 

 

Receitas 

Tributárias nas 

Receitas 

Próprias  

  f= (c/e) em % 

 ICMS 

(a)  

Outros1 

(b)  

 Receita 

Tributária 

Total  

c = a + b  

 

1995 336  20    356   20     376 94,7 

1996 441  26    467   54     521 89,6 

1997 397  33    430   23     453 94,9 

1998 427  26    453   41     494 91,7 

1999 451  36    487   31     519 94,0 

2000 625  45    671   56     727 92,3 

2001 798  58    856 286  1.142 75,0 

2002 897 131 1.029 336  1.364 75,4 

2003 965 172 1.138 312  1.449 78,5 

2004 1.184 199 1.383 305  1.688 81,9 

2005 1.455 221 1.676 419  2.095 80,0 

2006 1.815 243 2.058 507  2.565 80,2 

2007 1.992 314 2.305 742  3.048 75,6 

2008 2.335 406 2.741 729  3.470 79,0 

2009 2.494 433 2.927 854  3.781 77,4 

2010 2.928 541 3.469 842  4.312 80,5 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Elaboração dos autores. 
Notas:  1. Outros tributos correspondem a outros impostos, taxas e contribuições  de  
                 melhoria.  
             2. Receitas de contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviços e  
                 outras receitas correntes 
 

                  Outra característica, presente nas receitas próprias maranhenses, reside no 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações (ICMS), previsto no 

inciso II, art. 155, da Constituição Federal de 1988 (CF-88). Esse foi o principal componente 
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1 Considera-se ao longo deste trabalho para compor o crescimento real das receitas, o indicador 
oficial da inflação no País representado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o qual é 
calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo esse indicador, a 
inflação acumulada média, entre 1995 e 2010, foi de 351,3%.   

das receitas próprias a nível estadual, cuja arrecadação passou de R$ 336,0 milhões em 

1995     
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para R$ 2,9 bilhões em 2010, apresentando, assim, um crescimento real de 92,3% entre 

1995 e 2010 (Tabela 1).  

       Quanto às transferências correntes dos governos subnacionais, seu principal 

componente consiste da cota-parte do Fundo de Participação dos Estados, o qual está 

disciplinado na Constituição Federal (CF) de 1988, conforme destacado abaixo.  

  

Art. 159. A União entregará: 
I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 
natureza (IR) e sobre produtos industrializados (IPI) quarenta e oito por cento (48%) 
na seguinte forma:   
a) vinte e um inteiro e cinco décimos por cento (21,5%) por cento ao Fundo de 
Participação dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento (22,5%) ao Fundo de Participação 
dos Municípios; 
c) três por cento (3%), para aplicação em programas de financiamento ao setor 
produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições 
financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de 
desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos 
recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 
d) um por cento (1%) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 
no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano.    

 

        Assim, os Estados e Distrito Federal recebem quarenta e quatro inteiros e oito 

décimos por cento (48,8%) do total dos recursos arrecadados, na forma de IR e IPI, e 

entregues pela União. Além disso, esses recursos se constituem no principal elemento da 

receita total dos governos subnacionais mais pobres da federação brasileira.  

        No caso do Estado do Maranhão entre 1995 e 2010, os dados revelam que mais 

de cinquenta por cento (50%) da receita total do Estado do Maranhão provieram do governo 

federal, mediante o Fundo de Participação (FP) dos Estados, e não das forças produtivas 

maranhenses, (Gráfico 1). Portanto, no período analisado, o Estado do Maranhão 

permaneceu bastante dependente das transferências correntes para o financiamento de 

suas despesas orçamentárias.      

         Quanto ao valor anual das transferências correntes, o Estado do Maranhão, que 

havia obtido R$ 634 milhões em 1995, captou do Governo Federal R$ 4,8 bilhões em 2010, 

representando, assim, um crescimento real de 70% no período. Em relação ao total de 

recursos recebidos entre 1995 e 2010, o Estado do Maranhão obteve R$ 36,4 bilhões em 

transferências correntes entre 1995 e 2010, cujo valor foi o quarto maior da Região Nordeste 

e representou 12,4% do total das transferências correntes recebidas pela Região (Gráfico 

2). Além disso, outro indicador da boa performance das receitas de transferências do Estado 

do Maranhão consistiu em sua evolução per capita (receita de transferências 

correntes/população). Essa, que havia obtido um valor de R$ 121,20 em 1995, chegou a R$ 

742,77 em 2010, representado, portanto, um crescimento real de 35,5% no período (Gráfico 

3).  
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  Gráfico 1- Participação relativa das transferências correntes na receita 
                    total1 no Estado do Maranhão em % entre 1995 e 2010

 
    Fonte: STN. Elaboração dos autores. 
    Nota 1: Na composição da participação relativa, b/a, tem-se que: b= Transfe- 
                  rências correntes e a= Receita total.         
 
 

Gráfico 2 - Total das transferências correntes dos Estados do Nordeste em  
          R$ bilhões, entre 1995 e 2010        

 
  Fonte: STN. Elaboração dos autores. 
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Gráfico 3 - Transferências per capita1 do Estado do Maranhão entre 1995 e 2010 

   
Fonte: STN. Elaboração dos autores.  
Nota: 1. Valores em R$ 1,00.  
 
 

                 Finalmente, tem-se as receitas de capital. Essas ocuparam uma posição marginal 

na arrecadação estadual e representaram, em média, apenas 6,9% da receita total entre 

1995 e 2010. Mas apesar dessa situação secundária, elas obtiveram uma soma de R$ 2,909 

bilhões no referido período distribuída da seguinte forma.   

a) operações de créditos (R$ 1,453 bilhão) – recursos contraídos para atender a 

desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços, através da  contratação 

de empréstimos e financiamentos obtidos junto a entidades estatais ou privadas e podem 

ser internas ou externas; 

b) transferências de capital (R$ 940 milhões) – recursos financeiros de pessoas jurídicas ou 

físicas, independentes de contraprestação direta em bens ou serviços, e que foram 

aplicados no atendimento de despesas de capital: transferências constitucionais e legais, 

convênios e doações; 

c) alienações de bens (R$ 511,9 milhões) – originários principalmente da venda ou 

alienações de bens móveis e imóveis do setor público (privatização ou concessão para a 

iniciativa privada). Durante o período 1995/2010, as receitas de alienações de bens do 

Estado do Maranhão tiveram somente dois momentos de destaques. O primeiro, em 1998, 

quando obteve um valor de R$ 88 milhões, que correspondeu a 40,2% da receita de capital 

e 5,4% da receita total. O segundo, em 2000, em função da privatização da Companhia 

Energética do Maranhão (CEMAR), que foi adquirida pelo grupo americano Pennsylvania 

Power and Light Company (PP&L), a receita de alienações atingiu R$ 397 milhões. Esse 

valor correspondeu a 73,5% da receita de capital e 15,0% da receita total;   
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d) amortizações de empréstimos (R$ 4,1 milhões) – originadas dos ingressos das 

amortizações dos valores anteriormente concedidos, ou seja, de recebimentos de 

empréstimos concedidos a outras entidades de Direito Público ou Privado.  

 

4. CONCLUSÃO 

        A receita total do Estado do Maranhão apresentou um elevado crescimento no 

período 1995/2010. Os componentes das receitas correntes, que representaram 93,1% da 

receita total, tiveram um desempenho excepcional em duas (2) frentes. Na primeira, as 

receitas próprias, impulsionadas pelas elevadas taxas de crescimento da economia 

maranhense, obtiveram um crescimento real de 153,1% e chegaram a arrecadar R$ 4,3  

bilhões somente em 2010. Na segunda, as transferências correntes alcançaram um 

crescimento real de 70% e em termos per capita um valor de 35,5%. Ademais, ao obter R$ 

36,4 bilhões desses recursos da União entre 1995 e 2010, o Estado do Maranhão se 

constituiu no quarto maior receptor da Região Nordeste. Por fim, deve-se destacar que as 

receitas de capital, não obstante sua posição marginal na composição da receita total, 

captaram uma soma de R$ 2,9 bilhões entre 1995 e 2010.  

                     Assim, em função das informações analisadas anteriormente, conclui-se que a 

receita total do Estado do Maranhão obteve uma excepcional performance entre 1995 e 

2010.  

Nesse sentido, não ocorreu uma queda da receita orçamentária, tampouco o crescimento da 

receita estadual maranhense foi reduzido que inviabilizasse uma maior aplicação de 

recursos fiscais em educação e saúde (associado à longevidade). Portanto, a persistência 

de um reduzido IDHM do Estado do Maranhão esteve fortemente relacionada as prioridades 

estabelecidas na alocação dos recursos públicos. Portanto, o grande desafio para que o 

Estado do Maranhão possa trilhar o caminho do desenvolvimento consiste em aproveitar 

melhor o crescimento de seus recursos orçamentários. Por outro lado, será que os políticos 

maranhenses estão realmente preocupados em mudar o status quo?   
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