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Resumo 

    O projeto pretende acompanhar a trajetória de 

indicadores fiscais no Estado do Paraná, a fim de que se 

ateste a estabilidade e controle das contas públicas 

paranaenses mesmo diante da crise fiscal que assola 

muitos estados do Brasil. 

Introdução  

O trabalho deve buscar alguns dos principais 

indicadores fiscais para analisar a situação do Estado do 

Paraná nos anos recentes, tendo em vista a crise dos 

gastos públicos que enfrenta o Brasil e seus principais 

estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul.  

Observar-se-á a capacidade do Paraná de controlar 

seus gastos, respeitando a arrecadação por meio dos 

tributos, que é o principal objetivo da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Para atestar a transparência na 

gestão fiscal é necessário conhecer as principais fontes 

dos gastos públicos e seus comportamentos, além de 

usar dos principais indicadores da LRF, para verificar o 

equilíbrio das contas públicas e a solidez do estado para 

financiar suas próprias despesas. 

Material e Métodos 

A partir da escolha do tema, recorreu-se às pesquisas 

sobre a economia do setor público, em livros, livros-texto, 

artigos científicos e, sobretudo, bancos de dados de 

instituições responsáveis pelas contas públicas, como o 

Tesouro Nacional.  

Usou-se o Sistema de Informações Contábeis e 

Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) para obter 

os dados de Receita Corrente e de Capital, relacionando 

as duas para verificar a situação que o estado tem para 

financiar seus gastos. Receita tributária, especificando 

ICMS, IPVA e IR. Além disso, para encontrar os 

indicadores da LRF, buscaram-se os dados de gasto 

com pessoal, despesa corrente e de capital, gastos com 

investimentos, educação, saúde, segurança pública, 

previdência e amortização e juros da dívida. Para 

verificar o grau de endividamento do estado, usou-se a 

relação da dívida consolidada líquida (DCL) e receita 

corrente líquida (RCL).  

Resultados e Discussão 

O Estado do Paraná tem uma situação sólida para o 

financiamento de seus próprios gastos, demonstrando 

uma melhora nesta situação, sobretudo a partir de 2016, 

tendo em vista a relação entre a Receita Corrente e a 

Receita de Capital. A receita tributária advém, sobretudo, 

do ICMS, IPVA e IR, impostos com maior participação 

neste tipo de receita. Desta forma, é necessário que o 

contribuinte saiba como estão sendo utilizados estes 

recursos. O gasto com pessoal consome parte 

significativa do orçamento do estado, mesmo estando 

abaixo do limite estabelecido pela LRF. Na contramão de 

alguns estados brasileiros, o estado do Paraná tem um 

grau de endividamento considerado baixo desde 2016, 

inferior a 50% da Receita Corrente Líquida. 

Conclusão 

Conclui-se, portanto, que o estado do Paraná está na 

contramão dos estados brasileiros em crise fiscal. De 

fato, há certo conforto nos principais indicadores, 

indicando maior respeito pelas diretrizes da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. No entanto, deve-se atentar 

para não se cometer os mesmos equívocos dos estados 

com problemas, sobretudo diante da Pandemia do 

COVID-19, em que o papel do estado tornou-se ainda 

mais necessário e relevante. 
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