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RESUMO 

MANTOAN, Pedro Igor. O Federalismo Fiscal Brasileiro e a experiência do FUNDEB: 

aplicação do modelo de Equalização Fiscal. 180 p. Mestrado - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo. São Paulo. 2019. 

A presente pesquisa visa analisar a forma pela qual os critérios atualmente 

vigentes de compartilhamento federativo das riquezas nacionais se relacionam com as 

desigualdades regionais do país. Parte-se de um diagnóstico acerca da situação do 

Federalismo Fiscal Brasileiro, analisando-se a forma de rateio adotada no país: rateio de 

fontes de arrecadação e rateio do produto arrecadado. Na forma de rateio de fontes, busca-

se analisar seu mecanismo diante da realidade percebida e possibilidade de realização 

econômica da autonomia política pretendida pelo federalismo. No rateio do produto da 

arrecadação, subdividem-se a repartição direta de receitas tributárias e a repartição indireta 

por meio de fundos. Destaca-se ainda a forma de rateio da receita patrimonial decorrente da 

exploração de recursos naturais não renováveis. Verifica-se, a partir de tal análise, a 

insuficiência do mecanismo de rateio para o cumprimento dos objetivos constitucionais de 

cooperação federativa e superação das desigualdades regionais. Diante de tal constatação, 

busca-se o aprimoramento dos critérios vigentes a partir do exame do modelo experimentado 

pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), o qual 

insere no ordenamento brasileiro o critério de Equalização Fiscal como parâmetro alocativo, 

interagindo vinculação de receita com transferências intergovernamentais e execução 

integrada de políticas públicas nos três níveis federativos. Busca-se, então, a partir da 

experiência do FUNDEB avaliar a aplicabilidade do modelo de Fundo de Equalização para 

a realidade brasileira, de modo a se implementar a equidade como critério norteador das 

relações federativas no país.  

Palavras-chave: Federalismo Fiscal; transferências intergovernamentais; 

desigualdades regionais; Fundos de Participação; Fundos de Destinação; Fundos de 

Equalização; FUNDEB. 

  



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

MANTOAN, Pedro Igor. Brazilian Fiscal Federalism and the FUNDEB experience: fiscal 

equalization model application. 180 p. Master – Faculty of Law, São Paulo University. São 

Paulo. 2019. 

The present research aims to analyze how the current criteria of federative 

sharing of the national wealthy are related to regional inequalities of the country. It is based 

on a diagnosis about the Brazilian Fiscal Federalism condition, examining the form of 

distribution implemented by the country: revenue sources apportionment and proceeds 

collected apportionment. In the revenue sources apportionment, it is sought to analyze its 

mechanism according to the perceived reality and economic realization possibility of the 

political autonomy sought by federalism. In the proceeds collected apportionment, a 

subdivision: the direct distribution of tax revenues and the indirect allocation through funds. 

It also highlights the form of apportionment of the income from nonrenewable natural 

resources exploitation. Through this analysis, the insufficiency of apportionment mechanism 

to fulfill the constitutional objectives of federative cooperation and regional inequalities 

overcoming is verified. According to that, it is sought to improve the current criteria by 

examining the model attempted by Basic Education Maintenance and Development Fund 

(FUNDEB), which inserts in Brazilian system the Fiscal Equalization criteria as an allocative 

parameter of revenues from intergovernmental transfers and integrated implementation of 

public policies at the three federative levels. It is pursued, therefore, from FUNDEB 

experience to evaluate the Equalization Fund model applicability to Brazilian reality, in 

order to implement equity as a guiding criterion of the federative relations in the country. 

Keywords: Fiscal Federalism; intergovernmental transfers; region inequalities; 

Participation Funds; Destination Funds; Equalization Funds; FUNDEB. 
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INTRODUÇÃO. 

O Federalismo Fiscal Brasileiro permanece em crise. Passados trinta anos de 

vigência da Carta Constitucional, verifica-se a persistência de antigos problemas. O 

mandamento constitucional de superação das desigualdades sociais e regionais carece de 

efetividade. Importantes iniciativas atenuaram os problemas em breves momentos de 

bonança econômica impulsionada por bons ventos externos e coordenadas a esforços de 

apoio às regiões mais necessitadas. 

O conflito distributivo entre os entes subnacionais é patente, assim como a 

dependência destes em relação à União. Na conjuntura de crise fiscal enfrentada pelo 

Brasil desde 2015 até a realização deste trabalho, o Direito Financeiro assume posição 

primordial à reflexão dos instrumentos institucionais que carecem de aplicação ou 

aprimoramento. 

O presente estudo tem por objeto a análise dos critérios de transferência 

intergovernamental de recursos por meio dos Fundos Públicos enquanto ferramenta para 

a superação de desigualdades sociais e regionais. Partindo-se da análise da estruturação 

concebida ao Federalismo Fiscal Brasileiro, verifica-se que as transferências federativas 

se baseiam em critérios falhos e limitados, por vezes em descompasso com o quanto 

previsto pela Constituição Federal.  

A arrecadação fiscal visa assegurar os recursos necessários ao provimento de 

bens e serviços públicos à população. A gestão destes recursos, por sua vez, ocorre de 

formas variadas, constituindo o Orçamento elemento próprio de disputa entre as mais 

diversas demandas por alocação das riquezas arrecadadas. Diferentes mecanismos de 

controle e definição de prioridades se inserem sobre a riqueza nacional, de modo a definir 

como e quanto será gasto – ou não será – conforme área sócio-política, região e finalidades 

almejadas. Diferentes rubricas orçamentárias se inserem sob o “cobertor curto” da 

responsabilidade fiscal, enquanto o desequilíbrio da dívida pública impõe, por vezes, a 

relativização de direitos fundamentais. 
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Orientando-se a interpretação do Direito Financeiro pela Constituição, a 

situação atual exige crítica quanto ao estado atual das prioridades orçamentárias. A análise 

da presente pesquisa volta-se, pois, a dois elementos principais da alocação de recursos: o 

sócio-político e o regional. Entendidos determinados bens e serviços públicos como 

instrumentos de efetivação de direitos fundamentais, o seu adequado financiamento exige 

a alocação suficiente do recurso público, conforme a demanda e a realidade local.  Assim, 

o financiamento da saúde, da educação, da segurança, do saneamento, da habitação, do 

transporte etc., que serão chamadas áreas sócio-políticas no presente trabalho, exigem a 

distribuição da riqueza nacional de acordo com as mais variadas demandas e realidades, 

dentro da diversidade de condições econômicas de um país vasto como o Brasil. 

O aprimoramento de tais mecanismos de alocação é a questão que se pretende 

enfrentar no presente estudo. Diante da constatação de que a forma atual de arrecadação e 

aplicação se orienta por critérios complexos, que muitas vezes se apresentam de forma 

confusa, aleatória e arbitrária, pretende-se analisar mecanismos institucionais capazes de 

aprimorar a forma pela qual se efetiva a aplicação da riqueza pública às áreas sócio-

políticas e às regiões do país. Visando o aprimoramento dos mecanismos de rateio e 

vinculação de recursos, passa-se, então à análise do mecanismo orçamentário dos Fundos 

Públicos. 

Constituem os Fundos Públicos instrumento peculiar dentro da estrutura 

orçamentária, conforme será analisado. Instrumentalizam os mecanismos de aplicação 

vinculada e de transferência de recursos, permitindo o cálculo de critérios próprios e 

obrigatórios para a transferência de recursos. 

Operacionalizando o rateio indireto de recursos concentrados no governo 

central, encontram-se os Fundos de Participação. Serão analisados seus aspectos de 

organização, sua atuação federativa, suas características formais e os elementos que 

orientam o rateio de recursos promovido. Busca-se verificar a inteligência própria de 

aplicação e avaliação de critérios à alocação de recursos e sua conformidade com a 

concepção federativa inscrita na Constituição Federal.  

Em caráter diverso, os Fundos Públicos propiciam também importante 

mecanismo de vinculação de receita, atuando nas diferentes áreas sócio-políticas, ocasião 
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em que se denominam Fundos de Destinação. Verifica-se, em tais fundos, a preocupação 

com a aplicação para o incremento das rubricas orçamentárias destinadas a determinada 

área, vinculando-se uma determinada dotação orçamentária e outras fontes de recursos 

para que fiquem reservados à alocação precisamente às variadas áreas sócio-políticas 

conforme regramento próprio definido na norma que institui e rege determinado fundo. 

Em tal formação, a criação de um fundo representa o prestígio político conferido a uma 

determinada demanda – ou, ainda, a falta de designação de uma fonte segura de recursos 

possa enaltecer a falta de prioridade política.   

As figuras dos Fundos de Participação e dos Fundos de Destinação constituem 

a compreensão predominante em Direito Financeiro sobre os Fundos Públicos. Todavia, 

tal compreensão convencional não esgota as possibilidades de ocorrência destes 

instrumentos fiscais. Em virtude da demanda de transferência de recursos para diversas 

áreas, constata-se a possibilidade de que Fundos de Destinação incorporem também 

critério federativos para a transferência de recursos, integrando os diferentes níveis 

governamentais em torno da implementação de determinadas políticas públicas. 

Em tal aspecto se verificam Fundos Públicos marcados por critérios híbridos 

e mais complexos, os quais constituem doutrinariamente outra classificação. Assim, pois, 

existe a possibilidade de atuação dos fundos para constituir a equalização de receitas, 

repactuando-se o equilíbrio federativo - Fundos de Equalização. Sob tal perspectiva, o 

sistema de fundos pode consubstanciar uma importante revisão da dinâmica de 

distribuição de recursos.  

A partir desta constatação volta-se o presente trabalho à perspectiva oferecida 

pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), o qual 

introduziu a Equalização Fiscal como critério de alocação de recursos. Trata-se, no caso, 

de um Fundo de Destinação com critérios federativos de equidade na alocação de recursos 

vinculados a área da educação básica, capaz de considerar a realidade econômica local, 

mais que simplesmente transferir automaticamente recursos federais aos entes 

subnacionais.  

Pela experiência verificada no FUNDEB, insere-se ao ordenamento jurídico 

brasileiro critérios federativos de aplicação de recursos melhor embasados na realidade 
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local do ente destinatário de transferências, passando a União a atuar como ente 

complementar, observado um padrão mínimo nacional a ser atingido.  

Analisa-se o critério federativo que orienta o mecanismo do FUNDEB e os 

elementos conceituais que embasam tal formulação. Busca-se, a partir da compreensão de 

seu funcionamento, suas deficiências e sua efetividade na aplicação de recursos, avaliar 

sua aplicabilidade tanto às demais áreas sócio-políticas quanto à estruturação própria do 

rateio federativo de recursos.  

A investigação sobre as peculiaridades do FUNDEB no critério de 

transferência federativa parte, pois, do diagnóstico sobre a insuficiência dos critérios de 

alocação de recursos nas duas dimensões de atuação dos Fundos Públicos  (Oliveira, 2010, 

p. 555): o rateio federativo e a vinculação de receitas. Tomam-se por pressupostos a 

finalidade de proteção da aplicação da receita pública em determinadas áreas sócio-

políticas, por intermédio da vinculação estabelecida na criação dos Fundos de Destinação, 

e a finalidade federativa de superação de desigualdades regionais, por meio do rateio 

indireto de recursos ponderado por critérios, caso dos Fundos de Participação. 

Almeja o presente trabalho a compreensão desta perspectiva de aplicação de 

recursos, buscando o aprimoramento do Federalismo Fiscal Brasileiro e compreendendo 

que o instrumento dos Fundos Públicos pode contribuir para tanto. Orienta-se a presente 

pesquisa pelas finalidades constitucionais que devem reger a interpretação do Direito 

Financeiro. Busca-se refletir sobre as possibilidades econômico-orçamentárias de 

fortalecimento do investimento público social e de superação das desigualdades regionais. 

Em face das condições vigentes de distribuição federativa de recursos, insere-se, pois, o 

conceito de Equalização Fiscal que ofereceria melhores condições de atender às 

finalidades constitucionais.  

Nesse sentido, um modelo de Fundos de Equalização seria caracterizado pelo 

estabelecimento de um patamar a ser observado por cada ente federado no emprego dos 

recursos a dada finalidade – seja um patamar definido de despesa, seja um patamar de 

receita mínima a ser complementado pelo fundo. Trata-se de um mecanismo de 

transferência de recursos não restrito apenas a uma distribuição arbitrária, ou pautada pela 

extensão populacional e inverso da renda local, como nos Fundos de Participação, mas 
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que efetivamente considera a capacidade arrecadatória própria do ente destinatário da 

transferência. No caso do FUNDEB, por exemplo, estabelece-se um patamar mínimo de 

gasto por aluno ao ente federado, o qual, se não atingido pelo ente por insuficiência de 

recursos próprios, é complementado pelo fundo federal. 

Atentando-se ao rateio federativo, poder-se-ia fixar um patamar estimado 

mínimo de receita estadual, ou municipal, per capita, o qual, não atingido, seria 

complementado por um Fundo de Equalização – possível alternativa à atual estrutura 

federativa dos Fundos de Participação. Eis que a análise preliminar leva à hipótese de que 

a distinção entre Fundos de Participação e Fundos de Destinação poderia ser superada, 

atuando-se federativamente em critérios mais elaborados à aplicação de recursos, 

somando-se o critério federativo de rateio à vinculação às diversas áreas sócio-políticas, 

protegendo-se nacionalmente a garantia do mínimo existencial, propiciando-se aplicação 

às diretrizes constitucionais de superação das desigualdades regionais e efetividade aos 

direitos sociais por meio da vinculação em critérios mais equânimes nacionalmente, 

consideradas as realidades das economias locais em um país tão vasto como o Brasil.  

Diante do complexo sistema de rateio de fontes de arrecadação e do produto 

arrecadado, que caracteriza o Federalismo Fiscal Brasileiro, assimetrias alocativas e 

conflitos federativos marcam essa dinâmica e apontam à necessidade de seu 

aprimoramento. Destaca-se, então, como alternativa institucional que poderia melhor 

solucionar os conflitos federativos ora encontrados no Brasil a adoção de um modelo de 

Fundos de Equalização, do qual o FUNDEB é o exemplo único no ordenamento brasileiro, 

pelo qual as receitas transferidas pudessem ser distribuídas de modo mais justo e 

equilibrado entre os entes federados para o atingimento de determinada cobertura mínima 

de bens e serviços públicos, conforme índices previamente estabelecidos. Haveria sinergia 

entre vinculação sócio-política e rateio federativo, observando-se a realidade econômica 

local. 

Pretende-se, pelo presente estudo, aprofundar tais reflexões, buscando-se o 

enfoque sobre os critérios vigentes que orientam a alocação federativa de recursos e sua 

necessária revisão para o adequado atendimento às diretrizes constitucionais. Analisar-se-

á, também, a conceituação dos Fundos Públicos, enquanto instrumentos à promoção da 

inteligência de transferência de recursos, compreendendo-se seu mecanismo de gestão, 
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controle e prestação de contas e a comparação com os demais mecanismos de rateio e 

destinação de recursos, visando-se à incorporação da Equalização Fiscal como elemento 

necessário ao mecanismo.  

A regra geral aos Fundos Públicos encontra-se prevista na Lei nº 4.320/64 que, 

em quatro artigos, prevê os denominados Fundos Especiais, entendidos como produto de 

receitas especificadas que por lei se vinculem à realização de determinados objetivos ou 

serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação de recursos e de controle, 

prestação e tomada de contas. A Constituição Federal, por sua vez, já prevê como 

instituídos ou determina a instituição de fundos, como os de Participação, os das Regiões, 

os Estaduais de Combate à Pobreza, dentre outros, determinando que lei complementar 

discipline a instituição e funcionamento de fundos. 

Entendido, pois, como Fundo de Destinação dotado de critérios bem definidos 

de alocação federativa de recursos, será verificado o regramento do FUNDEB, como 

exemplo vigente de Fundo de Equalização. Nesse sentido, será analisada sua estruturação, 

alcançando-se a melhor compreensão acerca do conceito de Equalização Fiscal, suas 

diferentes formas de aplicação e sua pertinência à realidade brasileira.  

Espera-se, pois, avaliar possíveis aprimoramentos aos critérios vigentes de 

orientação ao Federalismo Fiscal Brasileiro. A partir do instrumento dos variados Fundos 

de Destinação, será analisada a possibilidade de organização de uma rede de Fundos de 

Equalização, capazes de integrar os diferentes níveis governamentais em prol da melhor 

promoção dos bens e serviços públicos essenciais, instrumento elementar de efetivação de 

direitos fundamentais. 

Parte-se, então, na presente pesquisa, de uma perspectiva da gestão fiscal 

orientada à finalidade constitucional, verificando-se as diferentes dimensões da presença 

do instrumento dos Fundos Públicos, buscando-se a crítica ao alcance de seus resultados 

e a identificação das razões de suas insuficiências, tendo sempre por referência os 

elementos sócio-político e regional em que se inserem. Compreende-se que a Constituição 

Federal estabelece critérios mais rigorosos e elaborados à aplicação dos recursos públicos 

e que os fundos constituem instrumento voltado à aplicação adequada. Contudo, não se 
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mostram coerentes com a perspectiva constitucional os critérios observados tanto ao rateio 

federativo quanto à vinculação de receitas por intermédio dos Fundos Públicos.  

Os fundos podem contribuir sobremaneira ao Federalismo Fiscal Brasileiro, a 

fim de garantir os objetivos constitucionais de superação das desigualdades regionais e de 

desenvolvimento nacional. Objeto central da presente pesquisa é o aperfeiçoamento da 

gestão fiscal, tendo-se a experiência verificada no FUNDEB como perspectiva para 

aperfeiçoamento da dinâmica federativa.  

O Federalismo Fiscal tem por essência a formação de distorções federativas 

verticais e horizontais. O regime de receitas próprias estruturado a partir de competências 

tributárias promove, por si, uma alteração histórica da capacidade de arrecadação de cada 

ente, conforme se altera o perfil econômico no tempo e no espaço. O regime de repartição 

de receitas, por transferência direta ou indireta, não é capaz de assegurar a necessária 

alocação sócio-política e regional suficiente aos objetivos constitucionais. A análise do 

presente trabalho se volta para tais insuficiências, buscando elementos capazes de orientar 

o aperfeiçoamento da distribuição federativa. A consideração do critério de Equalização 

Fiscal como aplicável à rede de Fundos Públicos oferece, pois, um horizonte de 

atingimento das finalidades constitucionais. 

É certo que os Fundos de Equalização, per si, não são a solução definitiva, 

mas, como exposto, constituem um importante instrumento de aprimoramento da 

aplicação de recursos. A presente pesquisa mostra-se pertinente, pois, à análise crítica da 

atual situação do Federalismo Fiscal Brasileiro, com o consequente exame dos 

aprimoramentos possíveis à estrutura econômico-orçamentária. 

Atualmente, destina-se ou rateia-se valores sem uma identificação das 

métricas de necessidade de tais recursos, o que poderia ser ajustado através de um sistema 

de Fundos de Equalização. A hipótese deste trabalho é identificar se o exemplo do 

FUNDEB, enquanto um Fundo de Equalização, poderia tornar mais equânime o 

Federalismo Fiscal Brasileiro, passando-se a um sistema voltado à proteção de uma receita 

mínima estimada, por ente subnacional, por habitante ou em cada área sócio-política. 
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O estudo rege-se pelo método bibliográfico, orientando-se pelas mais 

relevantes publicações direta ou indiretamente relacionadas ao objeto definido nas áreas 

de Direito Financeiro, Direito Econômico, Direito Tributário, Direito Constitucional e 

Economia Política. Não se pretende um estudo de direito comparado, mas referências 

estrangeiras são utilizadas em caráter ilustrativo. 

A pesquisa busca a análise dogmática, levando em consideração o conjunto 

normativo aplicado à atuação do Estado no e sobre o domínio econômico, à 

implementação de políticas públicas, ao investimento público, ao Orçamento, aos Fundos 

Públicos e às instituições jurídicas de natureza similar. São examinadas também as 

decisões judiciais de relevo ao tema. Orienta-se sempre a interpretação do texto normativo 

com a Constituição Federal, concebendo-se o Direito Financeiro a partir de tal perspectiva 

e verificando-se a conformidade do instituto analisado à ordem econômica 

constitucionalmente concebida e suas finalidades. 
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1. DESAFIOS DO FEDERALISMO FISCAL BRASILEIRO. 

A Constituição Federal estabelece o federalismo como forma de organização 

do Estado Brasileiro, estabelecido como cláusula pétrea e assegurando, de tal forma, 

autonomia aos poderes locais nos termos de suas competências administrativas e 

legislativas. Impede-se, por exemplo, que o governo central atue de forma centralizadora, 

concentrando a arrecadação dos entes subnacionais. A preservação da descentralização 

impõe-se como condição própria da opção pelo federalismo (Torres H. T., 2012, p. 454).  

A opção nacional pelo federalismo tem implicações políticas próprias. Pode-

se caracterizar o Estado Federal pelas seguintes características (Conti, 2010): (i) existência 

de ao menos duas esferas de governo; (ii) autonomia das entidades descentralizadas, 

compreendendo a autonomia política, administrativa e financeira; (iii) organização do 

Estado expressa em uma Constituição; (iv) repartição de competências entre as unidades 

descentralizadas; (v) participação das entidades descentralizadas na formação da vontade 

nacional; (vi) indissolubilidade. Certo, pois, que a estrutura federativa é cláusula pétrea1.  

Eis que, como observa Heleno Torres (2012, p. 453), “a segurança jurídica do 

federalismo consiste na garantia das autonomias dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal e, como corolário da proteção dessas regras de organização, a garantia dos direitos 

dos contribuintes em face das unidades do federalismo, como simetria limitativa das 

autonomias”. 

A segurança jurídica no federalismo opera-se, nesse sentido, ao ente federado 

e ao contribuinte. A esse respeito, ressalta-se ainda a compreensão de Heleno Torres 

(2012, p. 454) acerca da dimensão de proteção constitucional ao princípio federativo, 

enquanto cláusula pétrea, como um princípio de vedação de retrocesso ao centralismo ou 

ao Estado unitário. No mesmo sentido, estabelece-se o princípio da simetria entre as 

unidades federadas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), pelo qual se verifica 

                                                 

1 Constituição Federal, art. 60, “§4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: I - a forma federativa de Estado”. 
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o reconhecimento das autonomias entre os entes federados, atribuindo-se subjetividade às 

unidades do federalismo, em uma distribuição funcional das competências por igualdade 

jurídica e ausência de hierarquia entre as unidades federadas. Os entes federados agem 

conforme suas competências constitucionalmente atribuídas. 

Ademais, inadmitida a interferência da União sobre o exercício das 

competências dos demais entes, verifica-se o dever de reciprocidade de preservação das 

autonomias, pelo qual cada uma das pessoas políticas do federalismo deve atuar nos 

limites de suas competências com ampla liberdade, impedida a invasão de competência 

alheia em qualquer hipótese (Torres H. T., 2012, p. 454).  

Como elementos de segurança jurídica do federalismo, o autor destaca, pois, 

a preservação contra conflitos de competência2, a proibição do tributo como limitação ao 

tráfego de bens ou pessoas por intermédio de tributação interestadual ou intermunicipal3, 

a garantia da imunidade recíproca4 e a vedação para a diferença tributária sobre bens e 

serviços em virtude de sua procedência ou destino5. Tem-se, pois, no federalismo um 

pressuposto essencial à competência tributária, como será analisado. 

É certo que, ao dotar os entes federais de autonomia política, estabelece-se, 

por consequência, a autonomia financeira. Nesse sentido, destaca Regis de Oliveira (2010, 

pp. 112-113) que o sistema tributário deve ser dividido entre os três entes federativos. Para 

o autor, uma vez que a Constituição distribui as competências político-administrativas de 

cada ente, deve também atribuir os recursos necessários para que possam cumprir suas 

finalidades. 

                                                 

2 Constituição Federal, art. 146: “Cabe à lei complementar: I - dispor sobre conflitos de competência, em 
matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”. 
3 Constituição Federal, art. 150: “Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à 
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) V - estabelecer limitações ao tráfego de 
pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público”. 
4 Constituição Federal, art. 150, “VI - instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos 
outros”. 
5 Constituição Federal, art. 152: “É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 
diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.” 
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A estrutura atual do Federalismo Fiscal Brasileiro não oferece, contudo, a 

adequada alocação de recursos. Conforme se analisará neste primeiro capítulo, opera-se 

inadequada concentração de recursos, constante disputa federativa e insuficiente critério 

de rateio federativo.  

1.1. Federalismo Cooperativo na Constituição. 

A autonomia política prevista pelo federalismo exige que cada ente federado 

seja constitucionalmente dotado da correspondente competência legislativa, bem como de 

competência administrativa para que, em sua esfera de poder, atue no fornecimento de 

bens e serviços públicos. Para execução da competência administrativa, portanto, faz-se 

necessária a correspondente autonomia financeira. Tal autonomia só pode ser plenamente 

exercida se os entes subnacionais forem dotados de fontes seguras de recursos para sua 

arrecadação, que independam da interferência voluntária do poder central.  

Nesse sentido, a partilha de competências tributárias é questão complexa ao 

se analisar a estrutura federativa brasileira, ao exigir a criação de um sistema que assegure 

a cada unidade da federação tributos cujas características favoreçam sua cobrança de 

forma eficiente, sem distorções como as que fomentam a guerra fiscal e a desarmonia de 

todo tipo entre os entes federados (Conti, 2010, pp. 19-23). Como será analisado, a 

dinâmica do Federalismo Fiscal Brasileiro combina, pois, arrecadação própria e receita 

transferida. 

No mesmo sentido, afirma Fernando Scaff (2014, pp. 248-249) que, 

essencialmente, quem exige o pagamento de receitas públicas é o Estado, lato sensu, de 

modo que, juridicamente, exercendo-se essa perspectiva federativa, distribui-se tanto o 

poder de cobrar, ou seja, as competências, quanto o valor arrecadado, por meio das receitas 

transferidas, entre os diversos entes subnacionais. Assim, pois, as diferentes competências 

tributárias na Constituição Federal, bem como o rateio do produto arrecadado – 

transferências obrigatórias, diretas ou indiretas. Trata-se, ainda de acordo com o 

entendimento de Fernando Scaff, de descentralização interna corporis ao Estado nacional 

para com seus entes subnacionais, independentemente da nomenclatura adotada. Tal 

mecanismo pode, inclusive, ser percebido em países que não adotam, formalmente, o 

sistema federativo de organização. 
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Há benefícios no estabelecimento de autonomia da receita dos entes 

subnacionais (Ter-Minassian, 2012, p. 5). Verifica-se um melhor aproveitamento de 

fontes locais, como propriedade imobiliária e opera-se maior segurança aos governos 

locais sobre sua receita, reafirmando-se o grau de autonomia político-administrativa. Por 

outro lado, a mobilidade de bens e fatores de produção dentro do território nacional acaba 

por implicar competitividade predatória entre os entes subnacionais. As diferentes 

capacidades de arrecadação dos entes subnacionais implicam, ainda, diferentes condições 

de provimento de bens e serviços públicos à população. Ao contribuinte, a distribuição de 

competências para arrecadação entre os diferentes entes causa maior complexidade e falta 

de padronização nas obrigações tributárias. Ocorrem, ainda, casos em que o ente local 

pode sequer dispor de condições administrativas mínimas para efetivar sua estrutura 

estatal de arrecadação tributária, havendo ainda possível relutância do governo local em 

arcar com o ônus político de efetivação ou ampliação da capacidade própria de 

arrecadação, acomodando-se com a receita transferida. 

Em análise à dinâmica horizontal do Federalismo Fiscal, afirma Regis de 

Oliveira que o confronto entre entes federativos menores (Estados e Municípios) seria 

próprio da concepção originária do Estado Federal – “Este pressupõe desigualdades e 

divergências de interesses. Daí nasce a União” (Oliveira, 2010, p. 114). Por conseguinte, 

coloca-se a divergência entre os entes subnacionais no rateio de receitas e de competências 

arrecadatórias, como conflito distributivo, tornando-se notáveis os elementos de disputa 

política, legal ou judiciária em torno do rateio de recursos da União – fiscais ou 

patrimoniais – simultaneamente à renúncia de receitas, por meio da chamada guerra fiscal, 

pela atratividade a investimentos locais. 

A racionalidade jurídica que fundamenta a estrutura federativa prevê, desse 

modo, que devem ser distribuídos os recursos cabíveis aos entes em conformidade às 

atribuições fixadas a cada um, sob o risco de se tornar um ente dependente de outro, ou da 

União, o que se rejeita, em tese, na estrutura federativa, enquanto estrutura de organização 

política. Fundamental, pois, que, estabelecido o pacto político constitucional, pelo qual se 

estabelece o pacto político federativo, defina-se a adequada alocação de recursos, 

permitindo-se a viabilidade suficiente à realização das finalidades constitucionalmente 

definidas, preservada, do ponto de vista financeiro, a autonomia do ente subnacional. 
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Nesse sentido, destaca-se a importância política da adequada alocação de 

recursos como mecanismo de preservação da autonomia federativa: “Se não se estabelecer 

razoabilidade entre fins e meios, perecem as soluções democráticas, criando-se odiosa 

estrutura de dominação dos entes maiores sobre os menores. Deixando de se atender a 

critérios equitativos na distribuição de recursos, instaura-se desequilíbrio repugnante entre 

os centros federativos de poder” (Oliveira, 2010, p. 115). Nesse sentido, a disputa pela 

captação de recursos privados, a concessão de incentivos e a prática da renúncia fiscal 

seriam perfeitamente amoldáveis no sistema federativo. Pertinente questionar, todavia, a 

possibilidade de conciliar-se o pleito por maiores recursos, fiscais ou patrimoniais, 

simultaneamente à prática de renúncias pelo ente subnacional. Fato é que o Federalismo 

Fiscal Brasileiro contempla tais assimetrias alocativas, as quais se pretende investigar e 

buscar possibilidades de aprimoramento. 

Ressalte-se que a mera atribuição de competências tributárias não é suficiente 

para assegurar os recursos necessários aos entes federados (Conti, 2010, p. 24). A 

interação entre os entes federados, nos mais variados mecanismos de alocação de recursos, 

constitui o modelo de Federalismo Cooperativo, pelo qual, respeitada a autonomia das 

unidades federativas, organiza-se um mecanismo de interpenetração entre as unidades por 

meio da partilha de receitas e transferências intergovernamentais. 

Estabelece a Constituição, por exemplo, a partilha de receitas tributárias, pelo 

mecanismo de participação direta, no qual a unidade arrecadadora deve transferir parte do 

valor arrecadado de certo tributo para a unidade beneficiária, conforme estabelecido pela 

Constituição Federal, ou ainda pelo mecanismo de participação indireta, no qual se 

verifica o funcionamento dos fundos. 

Trata-se, pois, de mecanismo importante no tocante à diretriz constitucional 

de superação das desigualdades regionais, ajustando-se a distribuição de recursos entre as 

unidades da federação, de tal modo que se define a competência de arrecadação ao ente 

mais apropriado, sem, contudo, restringir-se o produto de arrecadação, propiciando-se a 

destinação dos recursos arrecadados às unidades que assim necessitem, conforme fixado. 

Como será melhor detalhado, os mecanismos de rateio presentes nos Fundos de 

Participação possuem aspectos redistributivos, todavia, insuficientes. 
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Observa-se a repartição de receitas tributárias prevista nos artigos 157 a 159 

da Constituição pela qual se especifica, por exemplo, a destinação aos Municípios de 

cinquenta por cento da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural6, de 

cinquenta por cento da arrecadação do Imposto sobre Veículos Automotores e de vinte e 

cinco por cento da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 

Ainda, a repartição da arrecadação7 do Imposto sobre a Renda e do Imposto 

sobre Produtos Industrializados ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal, ao Fundo de Participação dos Municípios, e a programas de financiamento ao 

setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Destaca-se, pois, como elemento da alocação de recursos sobre critérios 

redistributivos, a regra estabelecida pelo § 2º do art. 159: “A nenhuma unidade federada 

poderá ser destinada parcela superior a vinte por cento do montante a que se refere o 

inciso II, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, 

mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido”. 

Nesse sentido, o mecanismo de descentralização interna corporis ao Estado 

nacional congrega diferentes elementos (Scaff, 2014, pp. 248-249): (a) repartição de 

fontes de receita, ou discriminação pela fonte, que ocorre mediante atribuição de 

competência impositiva privativa a um ente subnacional ou mediante competência 

impositiva compartilhada entre diferentes entes subnacionais, com divisão da alíquota, 

parte a um ente, parte a outro; (b) repartição do produto da arrecadação, ou discriminação 

pelo produto, que ocorre pela obrigatoriedade de transferência do valor arrecadado ou 

parte dele, de uma unidade a outra, de forma direta ou indireta. 

                                                 

6 Constituição Federal art. 158 “Pertencem aos Municípios: II - cinquenta por cento do produto da 
arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles 
situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III. É assegurada a 
totalidade da arrecadação do ITR aos Municípios que optarem por exercer sua fiscalização e cobrança, 
desde que tal opção não implique redução do imposto ou renúncia fiscal, conforme incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42/03. 
7 Constituição Federal, art. 159, I. 
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1.2. Limites do mecanismo de rateio federativo. 

O Federalismo Fiscal Brasileiro caracteriza-se pela distribuição entre os entes 

federativos de atribuições positivas, ou seja, finalidades executivas, competências 

administrativas definidas para cada ente federativo. Para fazer frente a tais competências 

administrativas, cada ente federativo é dotado da capacidade econômica necessária para 

atender às atribuições definidas. 

Nota-se que o sistema federativo não leva em conta um critério econômico 

efetivo para corresponder às finalidades dos entes federativos. A previsão constitucional 

de competências administrativas restringe-se a definir competências tributárias, rateando 

as fontes de arrecadação entre os entes, e competências administrativas, distribuindo entre 

os três níveis federais as atribuições executivas de políticas públicas. 

É próprio do sistema, portanto, que a arrecadação própria do ente, ainda que 

complementada por receita transferida, não seja suficiente para a plena execução das 

políticas públicas de sua competência.  

Instrumentalizando o Federalismo Cooperativo, as transferências 

intergovernamentais têm papel essencial seja na participação direta na arrecadação, seja 

na forma de participação por meio de fundos. As transferências intergovernamentais 

podem ser automáticas, ou obrigatórias, quando previamente definidas no ordenamento 

jurídico, de modo que devam ser operacionalizadas por ocasião do recebimento de 

recursos, sem depender de decisões de autoridade política – hipótese das transferências 

constitucionais dos artigos 157 a 159. Também ocorrem as transferências discricionárias 

ou voluntárias, quando a transferências dos recursos de uma unidade para outra depende 

da decisão da autoridade política, vinculada a critérios não rígidos, como é o caso das 

subvenções e dos convênios intergovernamentais, muito comuns na gestão pública (Conti, 

2010, pp. 39-42). 

No caso dos Fundos Constitucionais de Financiamento das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, suas receitas são fundadas em transferências automáticas 

previstas constitucionalmente, mas sua distribuição é feita por meio de programas de 

financiamento ao setor produtivo a serem previamente analisados e aprovados. Desse 
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modo, parte da arrecadação de impostos federais é transferida automaticamente ao fundo 

e discricionariamente os valores são repassados às unidades beneficiárias. Encontra-se na 

literatura entendimento de que tal ocorrência constituiria uma situação intermediária entre 

as transferências voluntárias e as obrigatórias (Conti, 2010, p. 39). Deve-se considerar, 

contudo, que em tais casos a dinâmica de destinação tem o caráter econômico de 

desenvolvimento regional, mas os recursos dos fundos não se constituem em transferência 

intergovernamentais, constituindo recursos disponíveis para o fomento da atividade 

privada, fora, portanto, do âmbito do Federalismo Fiscal propriamente dito. 

Considerando-se o destino dos recursos, as transferências podem ser não 

vinculadas, ou incondicionadas, quando são destinadas às unidades beneficiárias para que 

estas os recebam com autonomia para administrá-los, como no caso dos Fundos de 

Participação. As transferências podem também ser vinculadas, ou condicionadas, quando 

o repasse dos recursos só pode ser realizado com destinação específica, devendo a unidade 

beneficiária utilizar o valor recebido para uma finalidade específica previamente 

determinada. Ainda no tocante aos tipos de transferência, pode-se diferenciar a cooperação 

vertical, no caso das transferências entre unidades de grau diverso, e a cooperação 

horizontal, no caso das transferências entre unidades de semelhante grau federativo (Conti, 

2010, p. 40). 

1.2.1. Dinâmica do rateio das fontes de arrecadação. 

Diante da compreensão da estrutura federativa consagrada 

constitucionalmente, a partir da atribuição de autonomia própria e inerente ao sistema, a 

competência tributária expressa-se como decorrência da autonomia política em si, 

enquanto poder para legislar e exercer sua autonomia. A competência tributária também 

se apresenta como condição de viabilidade às demais dimensões do poder autônomo, 

como possibilidade de exercício material das atribuições ao ente em serviço público e 

gestão administrativa própria. 

Os efeitos decorrentes do exercício da autonomia mostram-se em larga medida 

como condição inerente da escolha constitucional. Destaca-se, pois, o denominado 

princípio da simetria entre as unidades federadas, pelo qual se reconhece a autonomia dos 

entes federativos em suas diversas dimensões, todos entendidos como pessoas de direito 
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público interno, não havendo hierarquia e garantida a igualdade jurídica entre as unidades 

autônomas (Torres H. T., 2012, p. 454). 

Deve-se observar que o Federalismo Fiscal institui além da atribuição de 

competências aos entes federados também o direito de participação direta ou indireta no 

produto da arrecadação, que será analisado adiante. Isso em nada institui parte na 

competência. A respeito, Misabel Derzi afirma: “Trata-se de um processo de repartição 

do produto e não de um condomínio legislativo ou impositivo (…)  o direito de participar 

do produto da arrecadação de dado tributo não atribui ao partícipe nenhuma parcela de 

competência legislativa ou impositiva sobre o mesmo tributo. A política legislativa 

pertence integralmente à pessoa competente” (Baleeiro & Derzi, 1999, pp. 78-79). 

Ressalta ainda a autora a privatividade da competência, inexistindo no ordenamento 

brasileiro competência concorrente em matéria tributária.  

Como analisa Paulo de Barros Carvalho (2011, pp. 269-271), a competência 

tributária “é uma das parcelas entre as prerrogativas legiferantes de que são portadoras as 

pessoas políticas, consubstanciada na possibilidade de legislar para a produção de normas 

jurídicas sobre tributos”. Mas não apenas. Também o agente político tem competência 

para editar norma infra legal sobre matéria tributária, o magistrado tem competência ao 

julgar em matéria tributária, o servidor público encarregado, do mesmo modo, exerce 

competência ao efetuar o lançamento tributário. Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho 

alerta-nos de que o termo abrange uma complexidade de situações, não se referindo 

exclusivamente ao sentido de atribuição federativa de poder.  

Deve-se, sobretudo, distinguir a competência tributária da capacidade 

tributária ativa. Paulo de Barros Carvalho (2011, p. 271) destaca que a competência é 

poder legislar, conceber o perfil jurídico de um gravame ou os expedientes necessários à 

ocorrência. Diferentemente, a capacidade tributária ativa ocorre pela reunião das 

credenciais necessárias a integrar a relação jurídica como sujeito ativo. A competência 

tributária situa-se anteriormente à própria existência do tributo, na seara constitucional, ao 

passo que a capacidade tributária ativa se verifica pelo desempenho da competência, 

conforme as atribuições do legislador pelas pessoas que integram o vínculo abstrato, o 

qual se verifica na ocorrência do fato previsto na hipótese normativa.  
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É frequente que a posição de ente competente coincida com a posição de ente 

dotado de capacidade ativa, mas tais condições não se confundem e não coincidem 

obrigatoriamente. Todavia, indelegável a competência, diferentemente da capacidade 

tributária ativa. Eis que, é possível que o ente dotado de competência para legislar sobre 

determinados tributos estabeleça outro ente como sujeito titular de direitos subjetivos, ou 

seja, dotado da capacidade tributária ativa. 

No sistema constitucional tributário, estabelece-se, pois, a competência 

tributária aos municípios8 para instituir impostos sobre propriedade predial urbana 

(IPTU), transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) e sobre serviços9 (ISSQN); aos 

estados10 impostos sobre doação e transmissão causa mortis  de bens e direitos (ITCMD), 

circulação de mercadorias e serviços de comunicação e de transporte interestadual ou 

intermunicipal (ICMS), propriedade de veículos automotores (IPVA). À União11 compete 

instituir impostos sobre importação (II), exportação (IE), renda (IR), produtos 

industrializados (IPI), operações de crédito, câmbio, seguro e relativas a valores 

mobiliários (IOF), propriedade rural (ITR) e sobre grandes fortunas (IGF). Ao Distrito 

Federal é assegurada cumulativamente a competência tributária dos Estados e dos 

Municípios12. 

A despeito da também atribuição de um rol de competências, verifica-se a 

peculiaridade à União da atribuição de competência subsidiária. Por tal razão, afirma 

Paulo de Barros Carvalho que no caso da União o rol de competências tributárias não tem 

o caráter exaustivo, como se verifica no caso de estados e municípios, tratando-se, pois, 

de rol exemplificativo. Determina o art. 154, CF, que a União poderá instituir, mediante 

lei complementar, impostos não previstos no rol do art. 153, desde que não cumulativos e 

não apresentem hipótese de incidência ou base de cálculo próprios dos já discriminados. 

                                                 

8 Constituição Federal, art. 156. 
9 Exceto os compreendidos na referência do ICMS, art. 155, II: “serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação”. 
10 Constituição Federal, art. 155. 
11 Constituição Federal, art. 153. 
12 Constituição Federal, art. 147. 
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Prevê-se também a possibilidade à União de impostos extraordinários na ocorrência ou 

iminência de guerra13. 

A competência subsidiária guarda relação, em certa medida, com a crise do 

federalismo que se enfrenta. Isso porque reflete uma tensão centralizadora no arranjo 

federativo, em oposição à vocação descentralizadora do sistema constitucional em geral. 

É certo que se trata de norma constitucional. Contudo, somada a outros elementos, opera-

se uma condição fiscal favorável à União, que tem por efeito um desequilíbrio político-

econômico, como será detalhado adiante. 

Ainda em estudo à competência, deve-se destacar suas características 

definidoras. Heleno Torres entende como características das competências constitucionais 

tributárias: (i) a originariedade; (ii) a incaducabilidade; (iii) a exclusividade; (iv) a 

irrenunciabilidade; (v) a indelegabilidade; (vi) a vinculação obrigatória; (vii) a 

inalterabilidade (Torres H. T., 2012, p. 456). Como assevera o autor, “toda competência 

legislativa é fonte originária de poder”. E assim é exercido. Deve-se, pois, identificar os 

elementos caracterizadores da competência para a precisa análise sobre sua forma de 

exercício, seu alcance e seus limites, garantindo-se propriamente a segurança jurídica – 

tanto ao contribuinte quanto ao ente federado.  

No âmbito federativo brasileiro, são dotados de competência tributária 

originária seus entes integrantes. É característica do sistema brasileiro a ocorrência de 

competências originais aos entes. Verifica-se em outros ordenamentos possibilidade 

diversa, pela atribuição pelo ente central de competências derivadas. Denominam-se 

“competências das competências”  (Torres H. T., 2012, p. 456) as regras de competência 

instituídas pela Constituição e aplicáveis às constituições estaduais ou leis orgânicas 

municipais.  

                                                 

13 Tal hipótese extraordinária não se encontra no escopo de nossa análise sobre insegurança jurídica do 
federalismo e tendência centralizadora, tendo em vista a circunstância excepcional. 
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Em detida análise aos elementos caracterizadores da competência, Heleno 

Torres volta-se aos aspectos próprios de distinção, definição e estabelecimento de 

segurança jurídica. Sobre a incaducabilidade da competência tributária, ressalta como 

incontestável. De fato, como destaca o autor, ainda que o ente não exerça sua competência, 

esta não se perde. É de sua essência, pois, a incaducabilidade, de modo que a competência 

acompanha a permanência e continuidade do Estado (Torres H. T., 2012, p. 457), 

inalterável. Exemplo destacado ocorre com a competência da União para instituir o 

imposto sobre grandes fortunas, a qual não se exerce por escolha de política econômica 

sem que a falta de seu exercício possa gerar a perda da competência, tampouco a 

transferência da competência a outro ente14. 

A exclusividade, ou privatividade, caracteriza a competência por seu exercício 

privativo pelo ente federado dotado de tal poder. Nesse sentido, equivale a assinalar sua 

irrenunciabilidade, indelegabilidade e a vedação à invasão de competências. Assim, a 

Constituição dota a União, os Estados e os Municípios de competências próprias sem 

concorrência com outros entes, ou competências comuns – o que já houve em outras 

épocas  (Torres H. T., 2012, p. 457). Mesmo nos casos de taxas e contribuições de 

melhoria, trata-se de competência exclusiva, uma vez que o tributo será instituído a partir 

da titularidade do ente sobre o serviço ou obra pública. É certo que, na hipótese, pode 

haver insegurança jurídica.  

Fernando Scaff (2014, pp. 256-257) destaca o caso da instituição de taxa 

decorrente do exercício de poder de polícia pelo Estado ou pelo Município sobre a 

atividade de mineração, afirmando sua impossibilidade por tratar-se de competência da 

União, conforme sua titularidade sobre os recursos minerais. Trata-se, segundo o autor, 

de invasão de competência da União, uma vez que estabelecida a competência desse ente 

sobre a riqueza e sua exploração. A controvérsia estabelece-se, contudo, sobre a norma do 

art. 23, IX, CF, que estabelece o direito de “registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração”. Para o autor, a fiscalização referida 

                                                 

14 Assim, pois, além da norma constitucional sobre a matéria, também o Código Tributário Nacional se 
manifesta sobre a hipótese ao dispor em seu art. 8º: “O não-exercício da competência tributária não a 
defere a pessoa jurídica de direito público diversa daquela a que a Constituição a tenha atribuído.” 
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poderia ser exercida em sentido mais amplo sobre a atividade conjuntamente com o 

Departamento Nacional de Exploração Mineral, ente da União responsável pela matéria.  

Não haveria, segundo o autor, competência do ente subnacional para exercer 

a fiscalização sobre a concessionária, o que estaria exclusivamente no âmbito de 

competência da União e, por consequência, exclusivamente no âmbito da União a 

competência para instituir taxa pelo exercício do poder de polícia nesta matéria. “Como 

não há poder de polícia a ser exercido sobre o concessionário, sobre aquele que exerce a 

atividade, não há que se falar na cobrança de taxas (tributárias) pelo exercício do poder de 

polícia por parte dos entes subnacionais” (Scaff, 2014, pp. 256-257). 

Também a irrenunciabilidade é uma característica sobre a qual não recai 

questionamento. Nenhum dos entes dotados de competência pode a ela renunciar, o que 

não se confunde com o não exercício da competência, como supra mencionado. A falta do 

exercício não caracteriza renúncia, uma vez que poderá a competência ser exercida tão 

logo entenda conveniente. Heleno Torres (2012, p. 457) ressalta a respeito que o ente 

(pessoa de direito público interno) não possui o poder de renunciar às competências por 

serem típicos poderes constituídos, ou, em outras palavras, que “nenhuma pessoa de 

direito público interno possui competência para renunciar competência originária”. E 

assim, por se tratar de cláusula pétrea, ressalta o autor que nem mesmo Emenda à 

Constituição poderia efetivar tal transferência de poderes. 

Impõe-se novamente a referência ao paradigma constitucional do federalismo 

como estruturante do sistema de competências tributárias. Isso porque a renúncia poderia 

implicar também em centralismo ou invasão de competência, ainda que se origine 

diversamente na renúncia. Assim, haveria a concentração de poderes, o que se repudia sob 

o princípio federativo; implicaria desfigurar os objetivos constitucionais pretendidos com 

a repartição de poderes (Torres H. T., 2012, p. 457). 

No tocante à indelegabilidade, ou intransferibilidade, pode-se afirmar 

relacionadas à exclusividade e à irrenunciabilidade. Assim como o não exercício não 

implica renúncia ou decadência, o mesmo opera-se no tocante à indelegabilidade da 

competência tributária. Em virtude da indisponibilidade das competências tributárias, 

verifica-se, pois, sua indelegabilidade, conforme entendimento de Heleno Torres (2012, 
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p. 458). Ressalte-se, entretanto, que a indelegabilidade da competência não se confunde 

com a possibilidade de delegação das atividades administrativas de arrecadação e 

cobrança do crédito tributário. “Ao delegatário dos poderes de exigibilidade do crédito 

caberá o fiel atendimento às leis, decretos e atos complementares expedidos, e 

principalmente aplicar a lei tributária com atenção ao princípio da tipicidade material e 

agir nos limites territoriais do ente federativo competente e, no caso, delegante. Não se 

confunde, pois, o sujeito ativo da obrigação tributária com o agente de arrecadação ou 

destinatário do tributo” (Torres H. T., 2012, p. 459). 

No tocante à vinculação às tipologias tributárias, destaca-se como 

peculiaridade do sistema tributário brasileiro, uma vez que, como destaca Heleno Torres, 

na maioria dos países a competência tributária limita-se a uma designação mais genérica. 

No caso brasileiro ocorre a afetação aos tipos de tributos (impostos, taxas, contribuições, 

contribuições de melhoria e empréstimo compulsório), havendo apenas no caso da 

competência da União a possibilidade de inovar as materialidades das espécies tributárias. 

Havendo competências que previamente qualificam os tipos, colocam-se efeitos 

importantes como a vedação à analogia ou interpretação extensiva pela Administração 

tributária e a preservação dos conceitos de direito privado pelos quais se estabeleceu a 

demarcação das competências (Torres H. T., 2012, p. 459). 

Ainda, a inalterabilidade das competências tributárias é apontada pelo autor 

como uma característica que deve ser vista com reservas. Isso porque seria possível uma 

mutação constitucional de sentido ou até mesmo a modificação pelo legislador constituinte 

derivado no teor da competência. Ainda assim, devem ser observadas cautelas nessa 

modificação para a conservação do federalismo e observância da garantia de proibição de 

retrocesso (Torres H. T., 2012, p. 459). 

Helenos Torres (2012, p. 460) diverge de Roque Carraza (2010, pp. 519-ss.) 

no tocante à facultatividade do exercício como uma das características da competência 

tributária. A defesa do entendimento pela facultatividade admite que a pessoa política 

poderia não exercitar no todo ou parcialmente a sua competência, sendo facultativo seu 

exercício, apenas uma permissão constitucional. Para Heleno Torres tal entendimento 

esbarra nos efeitos decorrentes de seu não exercício ao se analisar a dinâmica 

constitucional de distribuição do produto da arrecadação, partilhado entre os demais entes. 
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A falta do exercício da competência tributária teria, pois, efeito não apenas sobre o ente 

competente, mas também a outro ente federado que teria a legítima expectativa pela receita 

transferida. Haveria, no entender do autor, possível inconstitucionalidade por omissão pela 

afetação ao princípio do pacto federativo em virtude da redução das rendas dos 

destinatários constitucionais do produto. Parece-nos que o entendimento do autor melhor 

se enquadra ao sistema constitucional tributário, tendo sua análise uma visão mais voltada 

ao todo do sistema e seus efeitos. 

Dadas suas características, a competência se exerce enquanto exercício 

próprio de autonomia, âmbito específico de poder. Desse modo, o poder de isentar é 

decorrente do poder de tributar, dependendo cada isenção de lei instituída nos limites da 

competência tributária (Torres H. T., 2012, p. 464). Ou seja, seu exercício abrange a 

administração e cobrança, bem como a manipulação das hipóteses de incidência diante da 

expectativa de efeitos econômicos, seja pela majoração, redução ou isenção, atenta não 

apenas à finalidade de arrecadação, mas também ao possível incentivo ou desincentivo a 

determinadas práticas socioeconômicas (extrafiscalidade). 

Nesse sentido, estrutura-se o Federalismo Tributário a partir de uma 

distribuição de competências rigidamente estabelecida pela Constituição, assegurando-se 

a cada ente tal poder e exercício. A partir da competência confere-se ao ente federado, em 

um segundo plano, a possibilidade de seu exercício, pela criação em abstrato do tributo, o 

que irá constituir no terceiro plano a relação tributária, pelo tributo em concreto. 

Pelo Federalismo Tributário efetiva-se a arrecadação direta pelos entes 

federados. Tal mecanismo, entretanto, não basta para o exercício da autonomia política e 

administrativa dos entes. Em virtude da concentração da arrecadação no ente central e das 

diferenças socioeconômicas entre as diferentes regiões do país, faz-se necessário o rateio 

federativo da receita arrecadada.  

1.2.2. Dinâmica do rateio do produto da arrecadação. 

Em regra, as receitas próprias dos entes subnacionais, pelo exercício de suas 

competências tributárias, ficam aquém dos montantes necessários para à execução 

satisfatória dos gastos que estão abrangidos por sua competência político-administrativa. 
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Desse modo, as transferências intergovernamentais são utilizadas para cobrir a diferença 

resultante, observando, ainda, outros critérios, como redistribuição regional dos recursos 

e execução das prioridades definidas pelo governo central nas áreas administradas pelos 

níveis governamentais local e regional. As transferências intergovernamentais ocorrem de 

diferentes formas, sendo obrigatórias ou voluntárias, vinculadas ou não vinculadas e 

condicionadas ou não condicionadas. (Ter-Minassian, 2012, pp. 5-6).  

Para o rateio federativo do produto da arrecadação, verificaremos o 

mecanismo de transferências obrigatórias, sendo diretas, no caso das transferências 

efetivadas sem intermediação, redistribuindo-se a partir ente dotado da competência 

tributária a parcela correspondente do ente de destino que participa da arrecadação, e 

também indiretas, as quais se efetivam por intermédio dos Fundos de Participação, 

conforme critérios de rateio que serão analisados. 

1.2.2.1. Repartição direta da receita tributária. 

Conforme destacado, o Federalismo Fiscal Brasileiro estrutura-se de modo a 

garantir aos entes recursos capazes de assegurar sua autonomia política e administrativa. 

Dessa forma, efetiva-se a repartição de receitas por meio de arrecadação própria de 

tributos exclusivos para cada uma das esferas de governo. Assegura-se, ademais, dois tipos 

de participação na arrecadação – direta e indireta – de forma a se realizar o rateio 

federativo da arrecadação realizada por outro ente. 

A participação direta na arrecadação é regulada pelos artigos 157 e 158 da 

Constituição Federal. O artigo 157 disciplina a participação direta dos Estados e do DF na 

arrecadação da União e o artigo 158 trata da participação direta dos Municípios nas 

arrecadações da União e dos Estados. 

Sobre os valores arrecadados pela União com o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, destinam-se dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. 

Nesta hipótese, nenhuma unidade federada poderá receber parcela superior a vinte por 

cento do montante transferido, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os 

demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. 
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Os Estados devem também transferir aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento 

dos recursos recebidos. 

No caso do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, destina-se 50% aos 

Municípios, relativamente aos imóveis neles situados, prevendo-se ainda a destinação da 

totalidade de tal arrecadação quando o Município optar pelo exercício da fiscalização e 

cobrança do tributo, conforme faculta o artigo 153, §4º, III. 

Ao Imposto sobre Operações Financeiras (crédito, câmbio, seguros e 

operações com títulos e valores mobiliários), quanto ao ouro definido como ativo 

financeiro ou instrumento cambial, é assegurada a transferência do montante da 

arrecadação em trinta por cento para o Estado, Distrito Federal ou Território de origem e 

setenta por cento para o Município de origem. 

Quanto à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, destinam-se 

vinte e nove por cento de sua arrecadação para os Estados e o Distrito Federal, ressalvada 

a vinculação prevista no caso de incidência sobre atividades de importação ou 

comercialização de petróleo e derivados, gás natural e derivados e álcool combustível para 

o financiamento de programas de infraestrutura de transportes15. Do montante de recursos 

transferidos nesta hipótese, vinte e cinco por cento deve ser transferido aos Municípios. 

A Constituição Federal estabelece também a competência residual16 da União 

para instituir impostos além dos fatos geradores determinados no rol de competências 

tributárias próprias a cada ente. Ao imposto residual prevê-se a destinação de vinte por 

cento do produto da arrecadação para Estados e Distrito Federal17. 

Quanto aos impostos de competência estadual prevê-se a destinação aos 

Municípios de cinquenta por cento do produto da arrecadação do Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores sobre os veículos licenciados em suas áreas 

                                                 

15 Constituição Federal, art. 177, §4º, II, c. 
16 Constituição Federal, art. 154, I. 
17 Constituição Federal, art. 157, II. 
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territoriais e, ainda, cinte e cinco por cento da arrecadação do Imposto sobre a Circulação 

de Mercadorias e Serviços, considerando-se a proporção de valor adicionas nas operações 

realizadas em suas áreas. 

1.2.2.2. Repartição indireta via Fundos de Participação. 

Da arrecadação do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, a 

União entrega quarenta e nove por cento ao rateio federativo18, sendo vinte e um inteiros 

e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e 

vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios. 

Outros três por cento são destinados aos programas de financiamento do setor produtivo 

das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não destinados, portanto, ao rateio federativo 

propriamente dito, mas vinculados à finalidade de fomento econômico regional. 

Para o rateio federativo, inserem-se os Fundos de Participação como 

instrumento voltado à ponderação sobre os diferentes volumes de recursos a se transferir 

aos entes federados. A transferência indireta, por meio dos fundos, pretende que além da 

arrecadação própria e da transferência direta, conforme analisado, também exista um 

mecanismo capaz de calcular a maior necessidade do ente participante, que perceba a 

atividade econômica suficiente para a arrecadação no âmbito de sua competência tributária 

ou da repartição direta. Pelos Fundos de Participação, portanto, insere-se o critério 

desconcentrador e cooperativo. 

Na forma como atualmente desenhados, os Fundos de Participação surgiram 

com a EC nº. 18/65, que dispunha sobre a destinação dos impostos de competência da 

União, determinando que do produto da arrecadação do Imposto Sobre a Renda e do 

Imposto sobre Produtos Industrializados, oitenta por cento constituiriam receita da União 

e o restante seria distribuído à razão de dez por cento ao Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal, e outros dez por cento ao Fundo de Participação dos Municípios19. 

                                                 

18 Constituição Federal, art. 159, I. 
19 Emenda Constitucional nº 18/65, art. 21. 
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As regras referentes aos Fundos de Participação, as respectivas constituições, 

critérios de distribuição de recursos, cálculo e pagamento das quotas, encontravam-se 

previstas no Código Tributário Nacional20, até a edição da Lei Complementar nº 143/2013. 

Era disposto então pelo CTN a mesma atribuição da Emenda 18/65, definindo-se que do 

produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, oitenta por cento constituiriam a receita da União e o restante seria 

distribuído na proporção de dez por cento ao Fundo de Participação dos Estados e do 

Distrito Federal e dez por cento ao Fundo de Participação dos Municípios. 

No tocante à administração e controle dos recursos dos Fundos de 

Participação, especifica a Constituição Federal que o Tribunal de Contas da União é o 

responsável pelo cálculo das quotas e da liberação dos recursos dos Fundos de 

Participação, cabendo também ao TCU zelar pela entrega dos recursos às entidades 

beneficiárias21.  

Submete-se o recurso ao sistema de controle da administração federal 

enquanto o recurso encontra-se na esfera federal, passando ao controle correspondente à 

esfera estadual ou municipal com o repasse do recurso. Ou seja, a transferência do recurso 

altera sua condição, de recurso federal a recurso estadual ou municipal. Considerando não 

haver destinação específica, passam a ser objeto de fiscalização e controle por parte dos 

órgãos responsáveis por estes atos na esfera correspondente, cessando, pois, a 

competência do Tribunal de Contas da União. 

1.2.2.2.1. Fundo de Participação dos Estados. 

O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) tem sua 

receita formada por vinte e um inteiros e cinco décimos por cento do produto da 

arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados22. A 

distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal 

                                                 

20 Lei nº 5.172/66, arts. 86 a 94. 
21 Constituição Federal, art. 161, parágrafo único. 
22 Constituição Federal, art. 159, I. 
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atualmente vigente é determinada23 por coeficientes históricos de participação individual 

de cada Estado24, fixada a distribuição até o exercício de 2015, passando-se, a partir de 

2016, à correção de tais montantes pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

e pelo valor correspondente a setenta e cinco por cento da variação real do Produto Interno 

Bruto do ano anterior ao do cálculo. 

Adicionalmente, também a partir do exercício de 2016, o montante disponível 

no FPE excedente ao calculado para distribuição conforme correção dos valores, tem sua 

distribuição na proporção de coeficientes individuais de participação de acordo com a 

combinação de fatores representativos da população e do inverso da renda domiciliar per 

capita do Estado25. Não havendo tal excedente, aplica-se apenas o critério anterior26. É 

fixado também limitador para o fator populacional, de modo que a participação do Estado 

na população total do país é considerada até o limite máximo de sete por cento e mínimo 

de um inteiro e dois décimos por cento27. Quanto à renda per capita, os coeficientes de 

participação dos entes federados em que se verificar valor de referência correspondente a 

setenta e dois por cento da renda domiciliar per capita nacional são reduzidos à razão entre 

o excesso da renda domiciliar per capita do ente e o valor de referência28. 

O critério anterior para a repartição das receitas do FPE foi declarado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal29, em ações diretas de 

inconstitucionalidade de iniciativa dos Estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul e Goiás. Na forma anterior, atribuía-se a divisão em oitenta e cinco por 

cento às unidades federativas situadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e quinze 

                                                 

23 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, I e II, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/2013. 
24 Ver ANEXO I. 
25 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, III, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/2013. 
26 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, §2º, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/2013. 
27 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, III, a, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/2013. 
28 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, §1º, III, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/2013. 
29 Supremo Tribunal Federal, ADI n.° 875/DF, ADI n.° 1.987/DF, ADI n.° 2.727/DF e ADI n.° 3.243/DF. 
Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento em 24/2/2010. “(...)Descumprimento do mandamento 
constitucional constante do art. 161, II, da Constituição, segundo o qual lei complementar deve estabelecer 
os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados, com a finalidade de promover o equilíbrio 
socioeconômico entre os entes federativos. Ações julgadas procedentes para declarar a 
inconstitucionalidade, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2º, incisos I e II, §§ 1º, 2º e 3º, e do Anexo 
Único, da Lei Complementar n.º 62/1989, mantendo sua vigência até 31 de dezembro de 2012.” 
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por cento às unidades situadas nas regiões Sul e Sudeste30, conforme coeficientes 

definidos. Pela decisão do STF ainda se mantiveram vigentes os critérios anteriores, para 

definição de novos critérios de rateio pelo Congresso Nacional. 

Dispunha, anteriormente, o Código Tributário Nacional que a distribuição dos 

recursos do FPE seria distribuída em cinco por cento proporcionalmente à superfície de 

cada unidade federativa e noventa e cinco por cento conforme coeficiente individual de 

participação dos entes, obtido a partir de fator representativo da população e fator 

representativo do inverso da renda per capita31. A omissão legislativa colocava-se em 

razão da previsão da Lei Complementar nº 62/89 de que os critérios de rateio então 

estabelecidos teriam vigência até 1991, conforme os coeficientes de participação 

estabelecidos, prevendo-se nova lei específica para reger os critérios de rateio do FPE para 

vigorar a partir de 1992, com base nos dados levantados pelo Censo de 199032. São pouco 

claros os critérios observados para a fixação dos coeficientes de participação indicados na 

Lei Complementar nº 62/89, não refletindo sequer critérios demográficos e econômicos 

objetivos. Sem a edição da lei complementar necessária, manteve-se por duas décadas o 

critério de rateio orientado pelos coeficientes defasados, até a decisão da Corte 

Constitucional33. 

O pronunciamento do STF foi pela omissão inconstitucional de caráter parcial, 

julgando que haveria ofensa à determinação expressa contida no texto constitucional de 

que lei complementar disponha sobre as normas de rateio dos Fundos de Participação, 

objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios34. 

Julgadas procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu-se pela vigência 

dos dispositivos atacados até 31 de dezembro de 2012, aguardando-se a edição da nova 

lei complementar pelo Parlamento – sobrevindo então a Lei Complementar nº 143/2013.  

                                                 

30 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, I e II, texto original. 
31 Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, art. 88 e art. 89, redação original, revogada pela Lei 
Complementar nº 143/2013. 
32 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, §§1º e 2º, texto original 
33 Não se pode deixar de mencionar que uma das ADIs propostas, a nº 875, de iniciativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, teve distribuição em 18 de maio de 1993. 
34 Constituição Federal, art. 161, II. 
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Mesmo implementadas modificações aos critérios de rateio do FPE, mantém-

se a orientação da distribuição dos recursos, primordialmente, pelos critérios de população 

e inverso da renda per capita. A despeito do quanto apontado pelo Supremo Tribunal 

Federal, persiste no critério vigente a referência aos coeficientes pretéritos de participação, 

o que levou o novo critério também ao crivo do controle constitucional, tendo sido 

proposta nova Ação Direta de Inconstitucionalidade35.  

De fato, a persistente referência a índices defasados para coeficiente de 

participação afasta do FPE qualquer condição de compensar as diferenças de capacidade 

de arrecadação própria dos entes, conforme suas disparidades de atividade econômica. A 

partir do critério secundário, busca-se, pela ponderação do inverso da renda per capita, 

atuar sobre as desigualdades regionais. Ainda que a fonte primordial de recursos ao FPE 

seja o Imposto sobre a Renda, o critério não parece suficiente para o combate às 

desigualdades por meio da complementação das condições fiscais do ente destinatário.  

Ignoram-se, por exemplo, as características próprias da arrecadação local, bem 

como de outras fontes de transferência. As condições econômicas do Estado e sua 

capacidade de arrecadação de ICMS, IPVA, ITCMD e receitas patrimoniais, por exemplo, 

seriam determinantes para averiguar a maior ou menor necessidade de repasse do FPE. 

Por intermédio do FPE, não se deveria atacar a diferença de renda per capita, mas sim a 

diferença de arrecadação per capita. 

1.2.2.2.2. Fundo de Participação dos Municípios. 

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tem sua receita determinada 

constitucionalmente, consistindo em vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento do 

produto da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos 

                                                 

35 ADI nº 5.069/DF. Rel. Min. Cármen Lúcia. Distribuído em 25.11.2013, originalmente para relatoria do 
Min. Dias Toffoli e posteriormente redistribuído em 13.9.2018, em virtude da posse do relator na 
presidência do Tribunal. 
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Industrializados36. A distribuição dos recursos do FPM é estabelecida em dez por cento às 

capitais dos Estados e noventa por cento aos demais Municípios37.  

A parcela de dez por cento destinada às capitais38 é distribuída conforme 

coeficiente calculado de acordo com fator representativo da população em relação à do 

conjunto das capitais e fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo 

Estado39. A parcela de noventa por cento destinada aos demais Municípios40 é distribuída 

em sua maior parte de acordo com coeficiente de participação calculado conforme sua 

população, sendo maior o coeficiente conforme maior seu índice populacional41.  

Uma parcela correspondente ainda a quatro por cento desta segunda parte 

constitui uma reserva para distribuição complementar à anterior42, destinada aos 

Municípios indicados no coeficiente relativo ao maior índice populacional, aplicando-se 

como critérios de distribuição coeficiente obtido por novo fator representativo da 

população combinado a fator representativo do inverso da renda per capita do respectivo 

Estado, de modo semelhante às capitais. 

Observa-se que o critério do inverso da renda per capita se aplica somente às 

capitais e aos maiores Municípios. Mesmo tal critério, que tem o condão de priorizar as 

regiões mais fragilizadas economicamente, não é capaz de considerar as condições 

econômicas mais específicas da realidade local, que afetariam sua capacidade de perceber 

receita diretamente ou por outras fontes de transferência – como participação em royalties 

ou parcela correspondente do ICMS e do IPVA. O critério de renda per capita, atenua, 

mas não soluciona, a atribuição prioritária do critério populacional para distribuição dos 

                                                 

36 Constituição Federal, art. 159, I. 
37 Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, art. 91, conforme redação dada pelo Ato Complementar nº 
35/67.  
38 Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, art. 91, §1º, conforme redação dada pelo Ato 
Complementar nº 35/67. 
39 Tabela de índices para cálculo do inverso de renda per capita é indicado no art. 90 do Código Tributário 
Nacional, Lei nº 5.172/66. 
40 Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, art. 91, §2º, conforme redação dada pelo Decreto-Lei 
nº 1.881/81. 
41 Ver ANEXO II. 
42 Decreto-Lei nº 1.881, art. 2º e art. 3º.  
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recursos do FPM. Tal critério falha também ao apenas levar em consideração as 

desigualdades de renda entre os Estados, não observando qualquer parâmetro acerca da 

desigualdade de renda dentro do Estado. 

Ademais, a amplitude das faixas e a imprecisão da proporcionalidade entre 

aumento dos índices populacionais e correspondente aumento de coeficiente geram 

também uma diferenciação inadequada para a distribuição de recursos, de modo que se 

atribui o mesmo valor de transferência a Municípios de tamanhos populacionais muito 

distintos, mas situados na mesma faixa considerada para o coeficiente43. 

A receita transferida pelo Fundo de Participação é crucial para Municípios de 

menor atividade econômica e, por consequência, menor capacidade de arrecadação. 

Todavia, ao figurar como principal critério de alocação de recursos a população do ente 

destinatário, o que não é necessariamente indicativo da demanda por recursos transferidos, 

não correspondendo à capacidade de arrecadação do ente de acordo com sua competência 

tributária. O critério de rateio mostra-se ineficiente. O enfoque do Fundo de Participação 

deveria ser complementar a arrecadação. 

Municípios de maior população, maior nível de urbanização e uma atividade 

econômica concentrada em serviços, encontram-se duplamente favorecidos, ao passo que 

Municípios predominantemente rurais e menos populosos, justamente as áreas mais 

dependentes de serviços públicos, verificam menor capacidade de arrecadação e menor 

transferência de recursos pelo FPM. Para tais hipóteses os critérios do FPM atuam de 

forma perversa, reafirmando as desigualdades regionais, contrariando as finalidades 

constitucionais.  

1.2.2.3. Transferência e vinculação da receita patrimonial. 

                                                 

43 Farina, Milton Carlos. Gouvêa, Maria Aparecida. Varela, Patrícia Siqueira. Equalização Fiscal: Análise 
do Fundo de Participação dos Municípios com Uso de Regressão Logística. Organizações em contexto, 
ano 4, n. 8, dezembro de 2008, p. 7. 
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Além das receitas de natureza tributária, deve-se destacar o aspecto federativo 

no rateio dos recursos patrimoniais provenientes da exploração de recursos naturais não 

renováveis – minérios, hidrocarbonetos e potencial hidrelétrico. Nesta seara, o mecanismo 

dos Fundos Públicos mostra-se importante, por propiciar o aproveitamento intergeracional 

da riqueza proveniente da exploração de um bem patrimonial. 

Nesse sentido, conforme Scaff (2014, pp. 68-69), sob o aspecto 

intergeracional, para superar o dilema posto entre entesouramento da riqueza, para que se 

desfrute futuramente, e exploração imediata, para aproveitamento presente, o Direito 

Financeiro oferece o mecanismo dos fundos, capazes de permitir a melhor repartição da 

riqueza nacional no presente e o entesouramento da receita proveniente da exploração, de 

tal modo que a exploração presente possa ser usufruída também pela geração futura.  

Assim, “o adequado equilíbrio entre essas duas situações – riqueza estática e 

receitas dinâmicas – é a dificuldade econômica e política a ser enfrentada pelos gestores 

atuais do patrimônio público caracterizado pelos Recursos Naturais Não Renováveis, e 

que as fórmulas de direito financeiro buscam equacionar” (Scaff, 2014, p. 69). 

Conforme o texto do artigo 20, §1º, CF, foi assegurado aos entes menores da 

Federação, bem como a órgãos da Administração Direta da União, direito ao recebimento 

de "participação no resultado da exploração" ou "compensação financeira por essa 

exploração"44. 

Do ponto de vista federativo, deve-se afastar qualquer alegação sobre serem 

as receitas de royalties próprias dos Estados ou Municípios. O texto constitucional do §1º 

                                                 

44 Constituição Federal, art. 20: “São bens da União: V - os recursos naturais da plataforma continental e 
da zona econômica exclusiva; VIII - os potenciais de energia hidráulica; IX - os recursos minerais, 
inclusive os do subsolo; § 1º É assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração 
de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica 
exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração.” 
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do artigo 20 especifica a obrigatoriedade da transferência da receita, destacando de modo 

preciso tratar-se de receita proveniente da exploração de bens da União. 

Em conformidade à previsão constitucional, o produto da arrecadação dos 

royalties deverá ser dividido com os Estados, com o Distrito Federal e com os Municípios. 

Nos termos do Federalismo Fiscal, essa fonte de receita patrimonial ficou atribuída à 

União, sendo que o produto arrecadado deve ser dividido com os entes subnacionais na 

forma da lei. 

A distribuição das receitas patrimoniais provenientes da exploração de 

recursos naturais não renováveis é tema de embate federativo recorrente. A centralização 

de tais recursos propicia que se evite transmitir aos orçamentos subnacionais a volatilidade 

a que está associada tal receita, sobretudo no caso do petróleo, sujeito a oscilações de 

preços internacionais. Outra vantagem da centralização consistiria em evitar a 

concentração de tal arrecadação somente no local dotado das reservas exploráveis. 

Entretanto, o rateio com favorecimento aos locais de exploração também atende a 

demandas de investimento local para infraestrutura necessária à exploração ou para 

financiamento de iniciativas de mitigação aos impactos decorrentes da exploração (Ter-

Minassian, 2012, p. 8). 

Os critérios de rateio federativo de royalties são variados. Não se vai 

aprofundar detalhadamente cada critério, sendo pertinente avaliar de modo geral para 

compreender-se a dinâmica do Federalismo Fiscal. 

No caso dos royalties relativos à exploração mineral (Scaff, 2014, pp. 263-

264), a Compensação Financeira sobre a Exploração Mineral (CFEM)45, distribuem-se na 

proporção de vinte e três por cento para Estados e DF e sessenta e cinco por cento para os 

Municípios. Prevê-se, ainda, a vinculação de dois por cento para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), oito por cento para o Departamento 

                                                 

45 Lei nº. 8.001/90, art. 2º. 
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Nacional de Produção Mineral (DNPM) e dois por cento para o Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

Uma grande parte tem destinação a transferência obrigatória 

intergovernamental que corresponde a um rateio geográfico direito – vinte e três por cento 

para os Estados e sessenta e cinco por cento para os Municípios onde a atividade é 

realizada, havendo uma correlação entre o local onde é desenvolvida a atividade e o valor 

a ele atribuído.  

Na parcela da União há vinculação legal, sendo sete por cento ao DNPM, dois 

por cento ao IBAMA e dois por cento a um Fundo de Destinação, para aplicação em ações 

de desenvolvimento científico e tecnológico do setor mineral. Verifica-se, 

simultaneamente, distribuição geográfica do produto da arrecadação e vinculação a órgãos 

federais e fundos. 

Nos royalties hidrelétricos (Scaff, 2014, pp. 264-266) ocorre a chamada 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH)46. Sobre uma 

alíquota de seis inteiros e setenta e cinco milésimos por cento, a fração de setenta e cinco 

milésimos por cento é diretamente vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, voltada à 

Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos47.  

Os demais seis por cento de alíquota tem o rateio de quarenta e cinco por cento 

para os Estados e Distrito Federal, que receberão valores equivalentes ao da soma dos 

recursos entregues aos seus Municípios, e outros quarenta e cinco por cento para os 

Municípios em cujos territórios se localizarem instalações destinadas à produção de 

energia elétrica, ou que tenham áreas atingidas por águas dos respectivos territórios.  

Há também vinculação de três por cento para o Ministério do Meio Ambiente, 

três por cento para o Ministério das Minas e Energia e quatro por cento para o Fundo 

                                                 

46 Lei nº. 7.990/89 e Lei nº. 8.001/90. 
47 Lei nº. 9.648/98, art. 17. 



 
 

52 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), sendo que pelo menos 

trinta por cento dos recursos serão destinados a projetos desenvolvidos por instituições de 

pesquisa sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, incluindo as respectivas 

áreas das Superintendências Regionais. 

Neste caso, as parcelas destinadas aos órgãos federais caracterizam-se por 

serem vinculações de receitas, não partilhas federativas. O rateio federativo estabelecido 

para Estados e Municípios é diretamente vinculado a cada unidade federada, sem caráter 

redistributivo. Quem elabora o cálculo é a Agência Nacional de Energia Elétrica e as 

transferências são realizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). 

Na sistemática dos royalties hidrelétricos (Scaff, 2014, pp. 265-266), os 

Estados recebem o mesmo que a soma transferida aos Municípios de seu território, 

destacando-se, pois, os critérios para rateio no nível municipal: (i) o repasse por ganho de 

energia, conforme a regularização da vazão do rio; e (ii) a proporção da área inundada por 

reservatórios de usinas hidrelétricas. 

No caso de Itaipu, tudo o que for devido pela empresa binacional é dividido 

igualmente entre Brasil e Paraguai, de modo que o primeiro rateio de valores ocorre em 

âmbito internacional. A parcela que cabe ao Brasil é dividida na forma seguinte48: dez por 

cento para as vinculações federais, idênticas às da CFURH, e os oitenta e cinco por cento 

restantes entre Estados e Municípios que possuem áreas alagadas pelo reservatório de 

Itaipu (Estado do Paraná e alguns de seus Municípios), mais quinze por cento entre os 

Estados e Municípios que se encontram a montante da usina (SP, MG, MS, GO e DF). 

Na exploração petrolífera, existem diversas participações governamentais que 

podem ser cobradas na atividade de exploração petrolífera: bônus de assinatura, royalties, 

participação especial e pagamento pela ocupação ou retenção de área. Apenas se 

caracterizam como royalties: os royalties do petróleo e as participações especiais. 

                                                 

48 Lei nº. 8.001/90. 
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As participações especiais se caracterizam como uma espécie de royalty 

extraordinário, constituindo uma receita patrimonial sobre a exploração de recursos 

naturais não renováveis, cobrada na hipótese de houver grande volume de produção ou 

grande rentabilidade (Scaff, 2014, p. 219). Tal possibilidade só ocorre nos contratos pelo 

regime de concessão, vedada no regime de partilha. 

Com a descoberta das extensas reservas de petróleo na camada pré-sal, foi 

introduzido um regime próprio de exploração, o de partilha de produção, ao lado do 

sistema de concessão. No sistema de concessão, as receitas públicas são apenas royalties 

e participações especiais. No caso do sistema de partilha de produção, as receitas públicas 

patrimoniais subdividem-se entre os royalties e a parcela da produção que vier a ser 

estabelecida no contrato. O embate federativo se estabelece entre a Federação como um 

todo e os entes considerados produtores, onde a atividade de exploração ocorre, ou 

afetados, onde ocorre seu embarque e desembarque para as áreas de exploração marítima. 

No regime atualmente vigente de rateio dos royalties de petróleo, diferenciam-

se: (i) contratos firmados sob o regime de concessão e os firmados sob o regime de partilha 

de produção; (ii) exploração em áreas terrestres e exploração marítima; (iii) nos contratos 

de concessão, deve-se distinguir a parcela obrigatória de cinco por cento e a parcela 

variável entre cinco e dez por cento. 

Assim, tratando-se do sistema de partilha de produção, sob a alíquota de 

quinze por cento sobre o valor da produção49, sendo exploração terrestre50 há destinação 

de vinte por cento para os Estados produtores, dez por cento para os Municípios 

produtores, cinco por cento para os Municípios afetados por operações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás, vinte e cinco por cento para a constituição de um Fundo 

Especial a ser distribuído entre os Estados e o DF, ajustado de acordo com os critérios de 

rateio conforme normas do Fundo de Participação dos Estados, sendo Estados produtores 

e confrontantes não incluídos no rateio do Fundo Especial, podendo optar por receber os 

                                                 

49 Lei nº 12.351/11, art. 42, §1º, conforme incluído pela Lei nº 12.734/12. 
50 Lei nº 12.351/11, art. 42-B, I, conforme incluído pela Lei nº 12.734/12. 
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recursos na forma desse fundo caso renunciem a receber os recursos que lhes cabe na 

condição de produtor ou confrontante.  

Ainda, aos Municípios, vinte e cinco por cento para a constituição de um 

Fundo Especial a ser distribuído pelos Municípios ajustado de acordo com os critérios de 

rateio conforme normas do FPM, sendo os Municípios produtores e confrontantes não 

incluídos no rateio desse Fundo Especial, podendo optar por receber recursos dessa forma 

caso renunciem a receber os recursos que lhes cabem na qualidade de produtor ou 

confrontante. Por fim, quinze por cento para a União, a ser utilizado por intermédio do 

Fundo Social, deduzidas as parcelas destinadas aos órgãos da Administração Direta da 

União. 

Ainda no sistema de partilha, quando exploração marítima51, destinam-se 

vinte e dois por cento para os Estados confrontantes, cinco por cento para os Municípios 

confrontantes, dois por cento para os Municípios afetados por operações de embarque e 

desembarque de petróleo e gás, vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento para o 

Fundo Especial de Estados e DF, nos mesmos critérios de exploração terrestre, vinte e 

quatro inteiros e cinco décimos por cento para o Fundo Especial de Municípios, nos 

mesmos critérios de exploração terrestre e vinte e dois por cento para a União, a ser 

utilizado por meio do Fundo Social. 

No sistema de concessão, a alíquota é variável, limitada ao piso de cinco por 

cento e ao teto de dez por cento52, determinada no contrato de concessão em função de 

variáveis como risco geológicos e expectativa de produção. Quanto à parcela obrigatória 

de cinco por cento, sendo exploração terrestre53, destinam-se setenta por cento para os 

Estados produtores, vinte por cento para os Municípios produtores e dez por cento para os 

Municípios afetados por operações de embarque e desembarque.  

                                                 

51 Lei nº 12.351/11, art. 42-B, II, conforme incluído pela Lei nº 12.734/12. 
52 Lei nº 9.478/97, art. 47, caput e §1º. 
53 Lei nº 9.478/97, art. 48, I, conforme incluído pela Lei nº 12.734/12. 
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Sendo exploração marítima54 destinam-se vinte por cento para os Estados 

confrontantes, dezessete por cento para os Municípios confrontantes e suas áreas 

geoeconômicas55, três por cento para os Municípios afetados por operações de embarque 

e desembarque, vinte por cento para o Fundo Especial dos Estados e DF, vinte por cento 

para o Fundo Especial dos Municípios, e outros vinte por cento para a União, a ser 

utilizado através do Fundo Social.  

Ainda no sistema de concessão, quanto à parcela variável de cinco a dez por 

cento, sendo exploração terrestre56, cinquenta e dois inteiros e cinco décimos por cento 

para os Estados produtores, quinze por cento para os Municípios produtores, sete inteiros 

e cinco décimos por cento para os Municípios afetados por operações de embarque e 

desembarque e vinte e cinco por cento para a União, recurso destinado ao Fundo Social.  

Sendo exploração marítima57, vinte por cento para os Estados confrontantes, 

dezessete por cento para os Municípios confrontantes, três por cento para os Municípios 

afetados por embarque e desembarque, vinte por cento para o Fundo Especial dos Estados, 

vinte por cento para o Fundo Especial dos Municípios e vinte por cento para a União, 

destinado ao Fundo Social. 

No caso da participação especial, cobrada quando ocorre grande produção ou 

grande rentabilidade, somente no regime de concessão, a regra de rateio58 determina  

quarenta e dois por cento para a União, a ser utilizado através do Fundo Social, trinta e 

                                                 

54 Lei nº 9.478/97, art. 48, II, conforme incluído pela Lei nº 12.734/12. 
55 Lei nº 7.525/86: “Art. 2º. Para os efeitos da indenização calculada sobre o valor do óleo de poço ou de 
xisto betuminoso e do gás natural extraído da plataforma continental, consideram-se confrontantes com 
poços produtores os Estados, Territórios e Municípios contíguos à área marítima delimitada pelas linhas 
de projeção dos respectivos limites territoriais até a linha de limite da plataforma continental, onde 
estiverem situados os poços. Art. 3º A área geoeconômica de um Município confrontante será definida a 
partir de critérios referentes às atividades de produção de uma dada área de produção petrolífera marítima 
e a impactos destas atividades sobre áreas vizinhas. Art. 4º Os Municípios que integram tal área 
geoeconômica serão divididos em 3 (três) zonas, distinguindo-se 1 (uma) zona de produção principal, 1 
(uma) zona de produção secundária e 1 (uma) zona limítrofe à zona de produção principal.” 
56 Lei nº 9.478/97, art. 49, I. Apenas a alínea “d”, sobre a fração destinada à União, teve sua redação 
alterada pela Lei nº 12.734/12. A redação original atribuía o mesmo percentual ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, para o financiamento de programas de amparo à pesquisa científica e ao desenvolvimento 
tecnológico aplicados à indústria do petróleo. 
57 Lei nº 9.478/97, art. 49, II, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
58 Lei nº 9.478/97, art. 50, §2º, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
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quatro por cento para o Estado produtor ou confrontante, cinco por cento para o Município 

produtor ou confrontante, nove inteiros e cinco décimos por cento para o Fundo Especial 

dos Estados, e nove inteiros e cinco décimos por cento para o Fundo Especial dos 

Municípios.  

O valor que os Municípios poderão receber de royalties e de participações 

especiais ficam limitados59 (a) aos valores que o Município recebeu a título de royalties e 

participação especial em 2011; (b) a duas vezes o valor per capita distribuído pelo FPM, 

calculado em nível nacional, multiplicado pela população do Município. O que exceder o 

valor especificado deve ser transferido ao Fundo Especial para ser rateado com os demais 

Municípios brasileiros. Predomina, desse modo, o intuito de converter transferências 

diretas para unidades específicas em rateios federativos gerais, por meio dos Fundos de 

Participação. 

Em virtude das alterações de critérios implementada pelo amplo debate 

legislativo decorrente da descoberta das reservas de petróleo no mar territorial, na camada 

do pré-sal, foram concebidas regras de transição para modulação temporal dos efeitos 

econômicos da modificação dos critérios de rateio federativo. O modelo de transição reduz 

anualmente o montante destinado às transferências diretas para os Municípios 

confrontantes para alocá-los no sistema de transferências indiretas, nos Fundos Especiais 

de Participação de Estados e Municípios. Retira a transferência direta do ente confrontante 

e repassa para a divisão com todas as demais unidades federadas. Tal procedimento, 

contudo, ocorre apenas no caso dos royalties marítimos e para os Municípios 

confrontantes, não ocorrendo no caso dos Estados ou dos Municípios afetados, bem como 

no caso da exploração terrestre. 

Pela regra de transição, tanto na alíquota mínima de cinco por cento, quanto 

na alíquota excedente, os dezessete por cento previstos aos Municípios confrontantes e 

respectivas áreas geoeconômicas, quando em exploração marítima, reduzem-se 

                                                 

59 Lei nº 9.478/97, art. 50, §5º, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
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gradualmente até o percentual de quatro por cento a partir do exercício de 201960. Já os 

vinte por cento para a constituição de Fundo Especial de Participação dos Estados, bem 

como os outros vinte por cento para a constituição de Fundo Especial de Participação dos 

Municípios, quando em exploração marítima, majoram-se gradualmente até o atingimento 

do percentual de vinte e sete por cento, a partir do exercício 2019, para ambos os casos61. 

Para as participações especiais também ocorre regra de transição, passando-se 

gradualmente os recursos da transferência direta para produtores ou confrontantes, para a 

divisão geral entre os entes federados. Nos termos do quanto previsto para a transição, os 

quarenta e dois por cento previstos à União, destinados ao Fundo Social, seriam majorados 

gradualmente, a cada exercício, até o montante de quarenta e seis por cento a partir do 

exercício de 201662. Os trinta e quatro por cento destinados para o Estado produtor ou 

confrontante seriam gradualmente reduzidos até se atingir o percentual de vinte por cento 

a partir do exercício de 201863. Os cinco por cento destinados ao Município produtor ou 

confrontante seriam reduzidos para quatro por cento, a partir do exercício de 201964. 

Quanto aos nove inteiros e cinco décimos por cento destinados ao Fundo 

Especial de Participação dos Estados, assim como outros nove inteiros e cinco décimos 

por cento destinados ao Fundo Especial de Participação dos Municípios, cada um teria a 

majoração paulatina de seu percentual, até que fosse atingido, para cada um, quinze por 

cento, a partir do exercício de 201965. 

Tais regras de transição, que estariam concluindo sua transição a partir do 

exercício de 2019, encontram-se, todavia, com vigência suspensa por medida cautelar do 

Supremo Tribunal Federal desde março de 201366. Verificou-se, ao tempo do debate 

                                                 

60 Lei nº 9.478/97, art. 49-A, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
61 Lei nº 9.478/97, art. 49-B e art. 49-C, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
62 Lei nº 9.478/97, art. 50-A, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
63 Lei nº 9.478/97, art. 50-B, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
64 Lei nº 9.478/97, art. 50-C, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
65 Lei nº 9.478/97, arts. 50-D e 50-E, conforme alterações pela Lei nº 12.734/12. 
66 ADI nº 4.917/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. “Ação direta de inconstitucionalidade. Dispositivos da Lei 
nº 9.478/1997 e da lei n. 12.351/2010 alterados pela lei n. 12.734/2012. Mudanças das regras de 
distribuição de royalties e participações especiais de estados e municípios: alegação de desobediência ao 
art. 20, § 1º combinado com a al. b do inc. II do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 
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legislativo sobre as novas regras de rateio, caloroso debate legislativo, que levou, ao fim, 

à propositura de diferentes ações no STF, de autoria dos entes que se julgaram 

prejudicados pelos novos critérios.  

Em decisão monocrática, vigora há quase seis anos a suspensão do critério 

aprovado pelo Parlamento e que iria favorecer a desconcentração de recursos – a nosso 

ver, em plena harmonia com a ordem constitucional. As regras de transição referem-se 

apenas aos casos de exploração marítima e não alteram as regras anteriores para os entes 

afetados pelo embarque e desembarque. Tratando-se, pois, dos “confrontantes”, há que se 

mensurar qual o propósito de se priorizar sua arrecadação em face do restante do país, em 

virtude apenas de possuir proximidade física com o local de exploração. Sequer se sustenta 

o questionável argumento de impactos socioambientais se sustenta, utilizado por 

“produtores”, nos casos de extração territorial.  

À época da descoberta de novas reservas petrolíferas, verificou-se amplo 

debate entre os entes subnacionais, opostos os “produtores” ou “confrontantes” ao restante 

do país, na repactuação dos parâmetros de rateio dos royalties de petróleo. Tal embate 

político é representativo da crise que apontamos no Federalismo Fiscal Brasileiro. 

Conforme se verifica, as iniciativas desconcentradoras de renda perdem espaço no debate 

público diante da força política das áreas mais ricas, populosas e urbanizadas.  Essencial, 

nesse sentido, a reflexão sobre os critérios alocativos que deveriam ser observados, 

considerando-se, sobretudo, o aspecto patrimonial dos recursos e seu caráter finito.  

Deve-se questionar qual a medida razoável da prioridade aos entes 

“produtores” ou “afetados”. Ademais, o mero rateio federativo mostra-se equivocado, sob 

risco de tais recursos serem sobremaneira empregados em despesas correntes, a despeito 

de sua vedação67. Isso porque ao ingressarem os recursos no caixa único, passam a 

                                                 

Impugnação retroação de efeitos da nova legislação em inobservância a atos jurídicos perfeitos e ao 
princípio da segurança jurídica. Plaubilidade jurídica demonstrada. Excepcional urgência configurada a 
impor deferimento cautelar ad referendum do plenário.” 
67 Lei nº 7.990/89, art. 8º. Tal dispositivo implica a vedação do emprego da receita de royalties em 
pagamento de dívida ou despesa com pessoal. Concordamos com Scaff (2014, p. 322) quanto à também 
aplicabilidade aos royalties do art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/00, o 
que veda a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens para o financiamento de despesas 
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oferecer a possibilidade de emprego de outras receitas à despesa corrente, conforme a 

liberdade do legislador, em razão do sistema de vasos comunicantes orçamentários (Scaff, 

2014, pp. 320-325).  

Alimenta-se uma bomba-relógio na responsabilidade fiscal dos entes 

beneficiados, que, certamente, verão tais recursos esgotados em momento futuro. Uma 

vez ausentes os recursos patrimoniais que se esperava, o caixa único se vê comprometido 

como um todo. A combinação de critérios de rateio federativo com a vinculação de receita 

poderia oferecer melhores resultados, como será analisado adiante. 

Tal reflexão destaca, a importância do mecanismo dos Fundos Públicos para 

o emprego de tais recursos, em perspectiva de longo prazo. A solução do Fundo Social foi 

uma iniciativa encontrada para perenizar os efeitos das novas riquezas descobertas. 

Reunindo as parcelas da União nos royalties de petróleo, o fundo é dotado de natureza 

contábil e financeira, com a finalidade de constituir fonte de recursos para o 

desenvolvimento social e regional, apoiando projetos voltados ao combate à pobreza e ao 

desenvolvimento das áreas de educação, cultura, esporte, saúde, ciência e tecnologia e 

meio ambiente – destacando-se nesta área a preocupação com a mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas68. 

O Fundo Social se caracteriza por constituir poupança pública de longo prazo 

com as receitas auferidas pela União com a exploração de petróleo, pretendendo oferecer 

alternativa para mitigar as flutuações de renda e de preços na economia nacional, evitando 

que o orçamento público se veja refém das oscilações de preços dos recursos explorados 

no mercado internacional69. Para a consecução destes fins o Fundo Social prevê a 

preservação de seus recursos, constituindo-se fundo privado de investimento para 

aplicação dos recursos no mercado de capitais, de modo a que a rentabilidade obtida seja 

                                                 

correntes, disposição integrante da chamada “regra de ouro” das finanças públicas, consagrada pelo 
art. 167, III, da Constituição Federal. 
68 Lei nº 12.351/2010, art. 47. 
69 Lei nº 12.351/2010, art. 48. 
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então disponibilizada ao Fundo Público, efetivados os resgates observando-se a 

sustentabilidade financeira do fundo70.  

Teria sido muito oportuno que também as receitas destinadas aos entes 

subnacionais tivessem se estruturado de tal forma, voltada à longevidade dos recursos, ao 

invés de se produzir o rateio direto aos produtores, confrontantes e afetados, além do rateio 

indireto nos moldes dos Fundos de Participação.  

O embate federativo sobre o rateio de royalties está diretamente ligado aos 

desafios do Federalismo Fiscal Brasileiro como um todo. Inicialmente, percebe-se a 

expectativa dos entes diretamente impactados pela atividade para que tenham uma 

participação maior na arrecadação. Tal expectativa desconsidera que a atividade, por si, 

leva a um incremento na arrecadação tributária pelo aquecimento de toda a atividade 

econômica local. Não há que se falar em maior demanda pela receita transferida apenas 

pela condição de ente produtor, confrontante ou afetado. 

Outro aspecto a se destacar quanto à dinâmica de rateio de royalties é sobre a 

transição para um modelo mais nacional e desconcentrador. A criação de Fundos Especiais 

de Participação, específicos para tal receita, mostra-se uma importante iniciativa para o 

aproveitamento nacional sobre a receita71. Contudo, repete-se à receita patrimonial 

decorrente da exploração de petróleo o critério dos Fundos de Participação, sobre os quais 

uma ampla revisão se faz necessária. O aprimoramento dos critérios de rateio federativo 

atinge as duas fontes de recursos. 

                                                 

70 Lei nº 12.351/2010, arts. 50 a 57. Destaque-se: “Art. 56.  O fundo de investimento de que trata o art. 55 
deverá ter natureza privada e patrimônio próprio separado do patrimônio do cotista e do administrador, 
sujeitando-se a direitos e obrigações próprias. §1º A integralização das cotas do fundo de investimento 
será autorizada em ato do Poder Executivo, ouvido o CGFFS. §2º O fundo de investimento terá por 
finalidade promover a aplicação em ativos no Brasil e no exterior. §3º O fundo de investimento responderá 
por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio, ficando o cotista obrigado 
somente pela integralização das cotas que subscrever.” 
71 Ressalte-se, sobretudo, que os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 
exclusiva, os recursos minerais e potencial de energia hidrelétrico são bens da União, nos termos do art. 20 
da Constituição Federal. Nesse sentido, sua receita deve ser aproveitada por Estados, Distrito Federal e 
Municípios sem prioridade ao local de exploração.  
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1.3. Insuficiência do modelo federativo de rateio. 

Conforme analisado, os entes subnacionais se veem dependentes das 

condições próprias verificáveis no âmbito de seu poder de exercício da competência 

tributária, não estão sob seu controle a ocorrência das atividades típicas para sua 

arrecadação. O sistema brasileiro estabelece, então, uma série de mecanismos de 

transferências obrigatórias voltadas à complementação da arrecadação direta obtida pelo 

ente subnacional de forma descentralizada. 

São algumas características do sistema de transferência intergovernamental 

brasileiro (Ter-Minassian, 2012, pp. 19-20): (i) a relativamente baixa discricionariedade 

das transferências, o que favorece a previsibilidade e deixa o sistema imune às pressões 

políticas, mas por outro lado dificulta a implementação de modificações de acordo com as 

condições econômicas e sociais dinâmicas; (ii) multiplicação dos mecanismos de 

transferência, o que dificulta a avaliação dos efeitos distributivos do sistema como um 

todo; (iii) a falta de uma abordagem global e equalizadora no sistema de transferências, 

capaz de considerar de modo mais completo o aspecto redistributivo da riqueza. 

A insuficiência do modelo de rateio federativo verificado evidencia-se na 

medida em que os critérios adotados são pouco permeáveis à realidade local, não se 

observando as condições próprias para efetividade no provimento de bens e serviços 

públicos. Destacam-se, nesse sentido, os critérios adotados pelos Fundos de Participação, 

orientados sobretudo pela extensão populacional e ponderação de renda per capita, em 

esforço insuficiente de superação das desigualdades regionais. Considerando-se o rateio 

de fontes de arrecadação como instrumento prioritário para a autonomia política, deve-se 

analisar as razões de necessidade de complementação da arrecadação pela receita 

transferida. 

1.3.1. Matriz econômica e capacidade de arrecadação local. 

A dinâmica de rateio federativo mostra-se insuficiente para atender à 

autonomia federativa que se concebe conceitualmente aos entes subnacionais. A forma 

pela qual se estrutura o rateio de fontes de arrecadação, definindo-se competências 
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tributárias aos entes das três esferas federativas não observa um elemento primordial da 

arrecadação – a efetiva capacidade de arrecadação. 

Na medida em que se assegura aos Municípios, por exemplo, a competência 

para tributar serviços e propriedade territorial urbana, por exemplo, impõe-se 

concentração do poder econômico às localidades urbanizadas e dotadas de predominante 

atividade no setor terciário da economia. Note-se ainda o caso da atividade industrial. O 

Município que possui sua matriz econômica destacadamente industrial, sobre ela não 

arrecada, havendo incidência do imposto federal sobre produtos industrializados, o qual 

tem sua receita compartilhada72 em dez por cento aos Estados ou Distrito Federal na 

proporção do valor de suas exportações de tais produtos, dos quais apenas vinte e cinco 

por cento do quanto recebido pela transferência da União é repassado aos Municípios73, 

predominantemente na proporção do valor adicionado nas operações realizadas em seu 

território. 

Privilegiando novamente os Municípios de maior porte e com atividade 

econômica mais moderna, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias tem sua 

arrecadação em competência dos Estados, compartilhado vinte e cinco por cento de sua 

receita com os Municípios – dos quais o mínimo de três quartos aos Municípios em que a 

atividade econômica tenha ocorrido, conforme valor adicionado. A atribuição aos Estados 

da competência tributária sobre a circulação de mercadorias talvez seja uma das mais 

ineficazes atribuições constitucionais no rateio de fontes. 

O caso da transferência de bens então causa ainda maior estranheza quanto à 

diferenciação de competências tributárias federativamente. A transmissão onerosa de bens 

imóveis “inter vivos” é tributável pelos Municípios74, ao passo que a doação ou 

transmissão “causa mortis” de tais bens tem incidência tributária aos Estados75. 

Fenômenos econômicos de natureza similar, a transmissão de bens, encontram-se 

                                                 

72 Constituição Federal, art. 159, II. 
73 Constituição Federal, art. 159, §3º. 
74 Constituição Federal, art. 156, II. 
75 Constituição Federal, art. 155, I. Não apenas os bens imóveis ou direitos reais são de competência dos 
Estados, abrangidos no caso do ITCMD quaisquer bens e direitos. 
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abrangidos por competências tributárias diversas, afetando-se a capacidade de arrecadação 

dos entes federativos conforme se alteram os fenômenos socioeconômicos. 

A realidade econômica não se orienta pelas competências tributárias 

arbitrariamente previstas constitucionalmente. A escolha do constituinte, neste aspecto, 

ainda que preveja um amplo mecanismo de transferências obrigatórias, acaba por 

condenar, por exemplo, municípios rurais à fragilidade na prestação de serviços públicos 

em virtude de sua reduzida capacidade de arrecadação e insuficiente provimento de 

receitas transferidas obrigatoriamente. 

Nesse sentido, o rateio federativo deveria cobrir essas falhas, mas os critérios 

de rateio expostos mostram-se insuficientes, pois não consideram a capacidade local de 

arrecadação. Estruturado o Federalismo Cooperativo conforme rateio de fontes e rateio do 

produto da arrecadação, tais fluxos financeiros devem ser capazes de fazer frente à 

realidade local, considerando as competências administrativas que se visa financiar por 

meio de tais mecanismos de arrecadação e rateio. Asseguradas as competências tributárias 

de forma variada, devem os instrumentos de transferências de recursos serem capazes de 

considerar as condições locais de arrecadação. 

A finalidade constitucional de superação das desigualdades regionais deveria 

melhor orientar os critérios de rateio federativo, de modo a se implementar um mecanismo 

que fosse capaz de atuar sobre a diferença de capacidade de arrecadação, complementando 

com recursos o ente que não tenha condições de atingir um valor mínimo nacional per 

capita ou a média nacional (Rocha, 2013, p. 14).  

As referências de renda e população utilizadas deixam de observar as 

condições de custo de vida, de demanda por bens e serviços públicos e a possibilidade que 

o ente subnacional tem de conforme o exercício de sua própria competência tributária, 

potencialmente, perceber os recursos necessários às suas atividades. O sistema de 

transferências de recursos não consiste em programa de transferência de renda, de modo 

que o critério da renda per capita, parcialmente presente na fórmula dos Fundos de 

Participação, é insuficiente para orientar o mecanismo de complementação da receita dos 

entes subnacionais. 
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1.3.2. Concentração de recursos no ente central e a “brecha” vertical. 

O desafio enfrentado para o aperfeiçoamento do Federalismo Fiscal decorre 

de um elemento próprio da organização institucional da arrecadação, pelo qual se prevê 

que os entes tenham receitas próprias e que tal receita seja complementada por uma parcela 

transferida de arrecadação federal. Essa transferência faz-se necessária pelo que se 

denomina “brecha vertical” ou “vertical gap”, que consiste na diferença entre as receitas 

do governo federal e sua demanda por gastos próprios (Boadway & Shah, 2009, p. 321).  

Para Sergio Prado (2006, p. 19), define-se a brecha vertical pela diferença 

entre o volume de encargos efetivamente assumidos pelos governos subnacionais, medido 

pelo gasto final por eles realizado e o volume de recursos que estes governos podem obter 

autonomamente, a partir do exercício de sua competência tributária, sem depender de 

transferências federais.  

A diferença se dá, pois, pelo acúmulo maior de arrecadação no ente central, 

ao passo que as atribuições administrativas ficam desproporcionalmente atribuídas aos 

entes subnacionais. Diversas razões levam a essa desproporção. Um aspecto marcante, é 

a preferência pela concentração dos principais impostos no ente central de modo a evitar 

a competição entre os entes subnacionais pela localização da atividade econômica, o que 

comumente denomina-se “guerra fiscal”, marcada no cenário brasileiro sobretudo pelo 

ICMS.  

A concentração de tributos no nível federal não é um elemento exclusivamente 

brasileiro, verificando-se nos mais variados países, mesmo de organização não federativa, 

a dinâmica de concentração de tributos no nível federal e posteriores transferências 

intergovernamentais. Pode-se elencar outros fatores concentradores, como a maior 

eficiência na administração tributária. 

A análise internacional do tema (Boadway & Shah, 2009, pp. 321-323) aponta 

que se trata de uma característica de praticamente todas as federações que o nível central 

de governo acumule mais receita do que sua necessidade, compartilhando essa receita com 

os estados de forma a contribuir com suas despesas. Trata-se de medida própria da busca 

pela maior eficiência na arrecadação, que tende a ser centralizada, e na implementação 
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dos serviços públicos, que tendem a ser descentralizados. Nesse sentido, seria possível 

inclusive avaliar quais os níveis ideais para a brecha vertical, de modo a se maximizar tal 

eficiência. 

Essencialmente, o que se verifica é uma disparidade entre as competências 

tributária, legislativa e administrativa (Prado, 2006, pp. 21-25). As variadas ações políticas 

para promoção do acesso a bens e serviços públicos são passíveis de descentralização, o 

que por vezes torna tais medidas mais eficientes, não ocorrendo o mesmo com o conjunto 

de tributos, sendo reduzidas as hipóteses de maior eficiência com a descentralização 

(Farina, Gouvêa, & Varela, 2008, p. 5). 

Passando-se por variados modelos, o que se verifica, conforme a estruturação 

constitucional, é a possibilidade de que estes três elementos não estejam diretamente 

ajustados, de modo que é possível que um ente federado seja dotado da competência 

administrativa para realizar determinada política pública, sem que tenha poder de legislar 

a respeito ou que disponha de recursos suficientes para financiar tal atribuição, 

dependendo, assim, da receita transferida. 

O modelo brasileiro caracteriza-se, pois, pela atribuição na Constituição 

Federal das competências de cada ente federado, tendo a União preferência no aspecto 

legislativo na maior parte dos casos. Centraliza-se predominantemente a legislação, salvo 

matéria de competência executiva do ente subnacional em que também a competência 

legislativa em matéria específica acompanha a competência administrativa. No caso 

tributário, a norma geral em lei complementar confere uniformidade nacional, reservada 

a competência do ente que arrecada determinado tributo para legislar a respeito. Em 

síntese, a brecha vertical é um elemento próprio do modelo de arranjo institucional. Por 

razões variadas, faz-se conveniente desacompanhar a competência administrativa da 

competência tributária suficiente, exigindo-se a transferência de recursos. 

1.3.3. Distorção federativa sobre a desvinculação de receitas. 

A concentração de recursos no ente central agrava-se no caso brasileiro a partir 

de algumas distorções políticas decorrentes, sobretudo, da ampla competência tributária 

da União, ainda que a concentração de recursos no ente central não seja uma peculiaridade 
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do país. É usual em mecanismos de compartilhamento de receita, nos casos em que a base 

da partilha se estabelece sobre um subconjunto das receitas do nível superior de governo, 

não sobre sua totalidade, que tal circunstância implique no favorecimento para que a 

administração privilegie o aumento de receita com a base de tributos não sujeitos ao 

compartilhamento, independentemente das melhores condições alocativas (Ter-

Minassian, 2012, p. 7). 

Estabelece o art. 149 da Constituição a competência da União para instituir as 

contribuições sociais, as de intervenção no domínio econômico e as de interesse de 

categorias profissionais ou econômicas. É assegurada ainda aos Estados, Distrito Federal 

e Municípios a competência para instituir contribuição cobrada de seus servidores para 

custeio de regime próprio de previdência social (art. 149, §1º, com redação dada pela EC 

nº 41/2003) e aos Municípios e Distrito Federal a cobrança de contribuição para o custeio 

da iluminação pública (art. 149-A, com redação dada pela EC nº 39/2002). 

Ricardo Lobo Torres enquadra as contribuições sociais dentro da classificação 

mais ampla das contribuições, conjuntamente às contribuições de melhoria. 

Especificamente às contribuições sociais, define como contraprestação devida pela 

seguridade social garantida pelos Estado a determinado grupo de que decorra benefício 

especial para o cidadão pertencente. Para o autor “A contribuição social é forma de 

financiamento direto da seguridade e dos direitos sociais, pelos que participam pelos que 

participam do mesmo grupo econômico, assim na posição de patrão que na de empregado; 

mas, nos últimos anos, veio assumindo também a forma de financiamento indireto, à moda 

dos impostos, como acontece com o PIS/PASEP, a COFINS, a CSLL e a CPMF. Um de 

seus fundamentos é a destinação constitucional à seguridade social, à educação ou à 

cultura” (Torres R. L., 2006, p. 409). Trata-se de tributo essencialmente vinculado. 

O art. 149 assegura a competência da União para instituir contribuições sociais 

ou interventivas sobre variadas hipóteses e bases como o faturamento, a receita bruta, o 

valor da operação, o valor aduaneiro, não se esgotando as possibilidades diante do rol não 

taxativo apresentado pelo texto constitucional. As contribuições voltadas ao custeio da 

seguridade social, por sua vez, possuem rol específico de hipóteses de incidência, tendo, 

todavia, a previsão da instituição de outras hipóteses observadas as restrições relativas à 

competência subsidiária da União: instituição por meio de lei complementar, não 
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cumulatividade e hipótese de incidência e base de cálculo diversos dos tributos já previstos 

na Constituição (art. 195, §4º). 

Assim, tendo-se a competência definida no art. 149, aplicável a todas as 

contribuições sociais, interventivas e corporativas, tem-se ainda no art. 195 os elementos 

disciplinadores das contribuições sociais voltadas à seguridade social, definindo-se os 

parâmetros de incidência. Define-se, então, por exemplo, a folha de salários e demais 

rendimentos do trabalho como “valor da operação” mencionado no art. 149. Desse modo, 

coloca-se o entendimento de que a hipótese tributária de tais contribuições consiste na 

operação de pagar salários a pessoa física que lhe preste serviço (Schoueri, 2013, p. 215). 

Ressalte-se, sobretudo, a referência do art. 195, §4º à competência para 

instituir-se “outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da seguridade 

social”, devendo-se observar os parâmetros do art. 154, I, relativo à competência 

subsidiária da União, impondo-se a forma da lei complementar, a não cumulatividade e a 

definição de hipótese tributária e base de cálculo diversos dos já previstos no texto 

constitucional. O §3º do art. 149 limita as contribuições ainda no tocante a suas bases de 

cálculo, ficando restritas ao valor da operação, à receita bruta ou ao faturamento. 

O que caracteriza propriamente as contribuições é sua afetação, ou seja, estão 

vinculadas a uma finalidade. Interessa-nos nesta análise o caso específico das 

contribuições sociais voltadas ao custeio da seguridade social, dotadas de previsões 

específicas no texto constitucional. Devem constituir-se, pois, em instrumento da União 

na área social. Tal afetação é o que as diferencia dos impostos. A Constituição estabelece 

a partir do art. 193 e seguintes como objetivos da Ordem Social o bem-estar e a justiça 

sociais, especificando-se no art. 194 como seguridade social o conjunto de ações 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 

Verificam-se, ademais, as contribuições ao seguro-desemprego (art. 239) e à educação 

(art. 212, §5º). 

A importância assumida pelas contribuições sociais no sistema tributário 

brasileiro não se restringe a sua finalidade. Impõe-se, sobretudo, pela inexistência de 

compartilhamento do produto de sua arrecadação com os entes subnacionais, como se 

verifica com os impostos (art. 159). Como exemplifica Schoueri (2013, p. 212): “se a 
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União necessita de R$ 1,00 de receita, precisa aumentar seus impostos em cerca de R$ 

2,00, ou alternativamente, aumentar uma contribuição social no R$ 1,00 original. É 

evidente que o legislador federal não tem estímulo em suportar o desgaste político do 

aumento exagerado dos impostos se não terá a receita correspondente. Daí não ser 

estranhar a importância que hoje se dá a contribuições como PIS, COFINS e a própria 

contribuição social sobre o lucro”. 

No mesmo sentido Scaff (2016, pp. 120-121) chama de desvio da arrecadação 

dos tributos compartilhados a ocorrência pela qual, em face da necessidade de aumento 

da arrecadação federal, efetua-se o aumento das alíquotas e das incidências das 

contribuições, vez que tributo não compartilhado com os entes subnacionais. A lógica, 

para o autor, seria de associar-se o custo político do aumento de tributos ao benefício da 

arrecadação – ao aumentar o tributo e compartilhar, o governo federal arcaria com todo o 

ônus político e apenas parte do bônus. Essa opção política fere demasiadamente o sistema 

de Federalismo Cooperativo. 

Impõe-se o questionamento sobre o tratamento dado ao exercício de tal 

competência pela União. Uma vez que a justificativa para seu exercício é precisamente a 

destinação à ordem social, não se pode considerar as contribuições sociais sem ter em 

consideração tal aspecto. Em grande medida tal mecanismo assegura à União melhor 

margem de gestão fiscal, restritas as receitas de impostos a outras finalidades gerais de 

custeio da máquina pública, tendo a saúde, a previdência e a assistência social, a garantia 

da arrecadação das contribuições sociais. 

Contudo, verifica-se a deturpação de tal natureza das contribuições. Por 

sucessivas alterações constitucionais (no ato das disposições constitucionais transitórias, 

mais especificamente), desvincula-se parcela da arrecadação federal, desafetando-se a 

receita das contribuições sociais. A desvinculação de receitas atualmente vigente 

perdurará até 2023, renovada pela EC nº 93/2016, englobando também as receitas dos 

Estados e dos Municípios76. Desse modo, a receita obtida que deveria ter finalidade 

                                                 

76 ADCT, art. 76, 76-A e 76-B, conforme alterações e inclusões pela EC nº 93/16.  
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exclusivamente às políticas da ordem social passa a integrar o caixa comum da União, 

como se fosse a receita de impostos (ou seja, sem afetação). 

Para Luís Eduardo Schoueri (2013, p. 217) ao se desvincular a receita das 

contribuições sociais o que se faz, na prática, é torná-las impostos, devendo-se ter, por 

consequência, todos os efeitos relativos ao regime próprio desta espécie tributária, suas 

limitações e garantias. Paulo Ayres Barreto (2006, p. 175) afirma que ao se desvincular o 

produto da arrecadação de contribuição “suprime-se a garantia individual do contribuinte 

de só se sujeitar ao pagamento de contribuição se, e somente se, o destino do montante 

exigido for integralmente utilizado nos fins que justificaram a criação do tributo. Além 

disso, rompe-se o imprescindível liame que deve existir entre a causa autorizativa do 

tributo e sua destinação. Se o produto da arrecadação é desvinculado, ainda que 

parcialmente, não há como alcançar os fins almejados”. 

O Supremo Tribunal Federal, contudo, já se manifestou sobre a matéria, 

entendendo que a Emenda Constitucional pode desvincular receitas, em análise às 

antecedentes Emendas nº 27/2000 e nº 43/200377. 

Não parece que o entendimento está de acordo com os princípios 

constitucionais em matéria tributária, aplicáveis também, como exposto, ao regime das 

contribuições sociais. A desvinculação das receitas deixa de diferenciar as contribuições 

dos impostos o que, por consequência, deveria implicar a aplicação do regime próprio de 

impostos, visto que aos impostos se aplicam limitações que vão desde a repartição de 

competências até a observância de imunidades ou da anterioridade do calendário, 

limitações constituem cláusula pétrea, à luz do artigo 60, §4º, IV, da Constituição Federal, 

(Schoueri, 2013, p. 216).  

Não havendo órgão, despesa ou pessoa a que se pretende financiar, segundo 

Misabel Derzi  (1997, p. 614), a própria competência da União para criar as contribuições 

                                                 

77 Recurso Extraordinário nº 537.610-RS, 2ª Turma, Relator Ministro Cezar Peluso.  
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teria cessado. Não existiria, portanto, o fundamento constitucional legitimador do 

exercício da competência tributária. 

Também o princípio federativo é afetado pela desvinculação da receita das 

contribuições sociais, também protegido como cláusula pétrea pelo art. 60, §4º, I. O 

Federalismo Fiscal estrutura-se em perspectiva cooperativa e visa assegurar a distribuição 

de fontes e de receitas, vedada a centralização. Ora, o que não se procede pela 

desvinculação senão uma forma de distorcer a competência da União para as 

contribuições, convertendo-se em impostos sem o rateio federativo? 

Sobretudo, as desvinculações de receitas prejudicam o financiamento de 

direitos fundamentais. Seria possível supor que tal iniciativa de desvinculação tivesse a 

finalidade de conferir maior liberdade ao orçamento, frequentemente acusado de 

“engessamento”. Contudo, predomina o uso do mecanismo como forma de assegurar o 

pagamento do serviço da dívida pública, contribuindo com o cumprimento das metas 

fiscais fixadas em LDO, priorizando os credores privados em detrimento do financiamento 

de direitos fundamentais (Scaff, 2018, p. 377). 

Contraria elementos fundamentais de segurança jurídica a prática reiterada de 

vincular e desvincular as receitas. Convertem-se as contribuições sociais em um 

mecanismo de burlar a transferência obrigatória da receita de impostos com os entes 

subnacionais, atentando-se contra o princípio federativo.  

A receita não vinculada, regra geral, é a receita de impostos. O conteúdo 

constitucional assim prevê, tendo-se tal receita parcialmente repartida com os demais 

entes federados. A receita das contribuições sociais deve observar suas finalidades, 

concebidas constitucionalmente para tanto. 

De modo semelhante, as vinculações constitucionais para saúde e educação 

ficam igualmente afetadas pelo expediente das desvinculações, prejudicando-se 

diretamente as áreas sócio-políticas mais sensíveis. 
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1.4. Conclusão. 

A Constituição Federal consagra o modelo federativo, buscando para tanto 

assegurar a autonomia política dos entes federados com a definição das correspondentes 

competências tributárias, dotando cada nível governamental do poder para exercer sua 

fonte de arrecadação. Entretanto, unicamente o exercício do poder direto de arrecadação 

não se mostra suficiente para o cumprimento pelos entes subnacionais do quanto 

necessário à adequada oferta de bens e serviços públicos.  

Diferenças socioeconômicas influenciam demasiadamente a capacidade local 

de arrecadação de cada ente, não existindo uma relação própria entre as competências 

tributárias e a atividade econômica local. Uma determinada localidade pode ver-se, 

portanto, diante de insuficiente atividade econômica tributável, dependendo, então, de 

transferências intergovernamentais para realizar as prestações de sua competência. A 

dependência dos entes de receita transferida subverte a lógica própria da federação, que 

busca proteger a autonomia dos entes locais.  

A distribuição de competências tributárias caracteriza-se, ademais, pela 

concentração da arrecadação na União. Essa concentração, frequente no modelo 

federativo, decorre da maior eficiência que a estruturação do sistema tributário em torno 

do governo central oferece, formando a denominada brecha vertical. Todavia, exacerba-

se tal concentração de recursos na situação verificada no país, em que a União desvia o 

curso do orçamento destinado à seguridade social, à saúde e à educação para ampliar sua 

capacidade de arrecadação geral.  

Estabelecida a competência da União para instituir as contribuições sociais, 

espécie tributária vinculada ao financiamento da seguridade social, o mecanismo de 

Desvinculação de Receitas mostra-se perverso na medida em que áreas sensíveis à 

efetivação de direitos fundamentais são sacrificadas. Sequer se pode falar em 

desvinculação com vistas à realização de bens e serviços em outras áreas, uma vez que a 

finalidade primordial do mecanismo consiste na busca pelo cumprimento das metas fiscais 

estabelecidas em LDO, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. O mesmo efeito 

sobre a desvinculação do restante da arrecadação, voltado à saúde e à educação. 
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Verifica-se ainda uma distorção federativa decorrente da Desvinculação de 

Receitas, o que a sua ampliação para Estados e Municípios não soluciona nem atenua. Isso 

porque a União utiliza tal mecanismo não apenas para retirar receita da área social, mas 

também para retirar receita da repartição federativa, na medida em que favorece a criação 

ou aumento de alíquotas sobre as contribuições sociais. A partir do exercício de sua 

competência para instituir as contribuições sociais, a União se utiliza desta possibilidade 

para majorar a arrecadação em sua competência exclusiva, posteriormente retirando os 

recursos da destinação que justifica, na origem, que tal receita não seja componente do 

regime de repartição de receitas. 

O conflito federativo mostra-se exacerbado, ademais, no tocante às regras de 

rateio dos royalties de exploração petrolífera. A boa aplicação dos princípios 

constitucionais orientaria que a definição do rateio fosse a mais desconcentrada e 

compartilhada possível. Entretanto, a despeito da decisão do Parlamento nesse sentido, 

decisão do STF em Medida Cautelar insiste em privilegiar que entes considerados 

confrontantes da exploração marítima tenham preferência no recebimento de recursos.  

De forma a preencher a disparidade de arrecadação, seja pela concentração de 

recursos no ente central, seja pela diferente capacidade de arrecadação, as transferências 

intergovernamentais têm o papel de complementar a arrecadação local. Atribui-se, aos 

Fundos de Participação a finalidade primordial de agir sobre as desigualdades regionais, 

na medida em que oferecem a possibilidade de, ao realizarem indiretamente a 

transferência intergovernamental, orientarem-se por critérios capazes de favorecer os 

entes que não percebem a arrecadação suficiente. No caso do FPE, a declaração de 

inconstitucionalidade da forma antecedente de rateio ofereceu a oportunidade de 

rediscussão federativa, a qual acabou pouco aproveitada, reafirmando-se parâmetros 

antigos, sem que fosse introduzida qualquer avaliação mais pormenorizada sobre as 

condições socioeconômicas dos Estados e sua capacidade própria de arrecadação. 

O que se verifica, contudo, é que o mecanismo não é capaz de promover tal 

iniciativa, uma vez que seus critérios não observam a arrecadação e se orientam, 

predominantemente: (i) por índices arbitrários e defasados de coeficiente de participação 

aos entes subnacionais; (ii) pela ponderação de extensão populacional e inverso da renda 

per capita dos entes destinatários. Conclui-se que, ainda que alguma ponderação acerca 
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das condições socioeconômicas esteja presente, os critérios de rateio não atuam na 

superação das desigualdades, podendo, inclusive, reafirmá-las em virtude da falta de uma 

apuração acerca das condições locais de arrecadação e da efetiva demanda por 

complementação, o que constituiria um efetivo modelo de Federalismo Cooperativo. 

  



 
 

74 

 

  



 

75 

2. O FUNDEB COMO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO. 

Conforme analisado no primeiro capítulo, o Federalismo Fiscal na forma 

concebido não se mostra capaz de assegurar aos entes subnacionais as condições 

financeiras suficientes ao provimento das necessidades públicas em bens e serviços e 

consequente efetivação de direitos fundamentais. A atribuição de competência 

administrativa aos entes subnacionais não está diretamente acompanhada da garantia 

suficiente de recursos para o cumprimento da prestação necessária.  

Tal diagnóstico leva-nos à constatação da crise do Federalismo Fiscal como 

hoje se encontra. Se, de fato, a dinâmica de transferências intergovernamentais é própria 

do Federalismo Fiscal, não apenas no Brasil, é certo também que a dinâmica de 

transferências demanda aperfeiçoamento, sobretudo quando se tem como parâmetro 

constitucional a superação das desigualdades regionais. 

Passa-se, pois, a analisar os instrumentos capazes de melhor determinar o 

rateio e a aplicação de recursos. Tendo em vista o sistema brasileiro que se estrutura pelo 

rateio de fontes, por meio da garantia de competências tributárias próprias aos entes 

subnacionais, complementando-se a receita própria pela dinâmica de transferências 

intergovernamentais, deve-se buscar o aperfeiçoamento dos critérios e mecanismos de 

transferências. Como instrumento de operacionalização de tais transferências, os Fundos 

Públicos constituem estrutura institucional de destacada importância.  

Destaca-se dentre a ampla gama de Fundos Públicos o Fundo para 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), o qual, como será 

aprofundado adiante, introduz ao ordenamento brasileiro critério mais complexo de 

avaliação para a realização das transferências intergovernamentais, com vistas ao 

cumprimento de objetivos em sua área de atuação, pautado em padrão mínimo nacional. 

Face aos desafios apontados no Federalismo Fiscal Brasileiro, pertinente a análise dos 

Fundos Públicos em sua dimensão de vinculação de receitas, chegando-se à perspectiva 

apresentada pelo FUNDEB para o aprimoramento das transferências intergovernamentais. 
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2.1. Fundos Públicos como instrumento de vinculação de receita. 

Para compreensão da atuação dos Fundos Públicos no Federalismo Fiscal 

Brasileiro, faz-se necessária sua adequada conceituação e identificação de sua presença na 

contabilidade pública. O termo “fundo” encontra variadas menções legislativas no direito 

brasileiro.  

Nos termos da Lei nº. 4.320/64, constitui “Fundo Especial” o produto de 

receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou 

serviços, permitida, então, aos fundos, a adoção de normas peculiares de aplicação78.  

Elemento primordial dos Fundos Públicos, protegendo a vinculação de receita, 

consiste no mecanismo de preservação do saldo. Define-se, para tanto que, salvo 

determinação em contrário da lei que instituiu o fundo, o saldo positivo apurado em 

balanço será transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo79.  

Priorizando-se, ademais, maior autonomia e flexibilidade para a gestão dos 

recursos vinculados por meio de fundos, faculta-se que a lei que instituir o Fundo Especial 

poderá determinar normas peculiares de controle, prestação e tomada de contas, ressalvada 

a competência específica do Tribunal de Contas80. Tal disposição mostra-se útil à 

formatação de fundos dotados de mecanismos de controle social, conforme será melhor 

exposto adiante. 

Decreto regulamentador de elementos de caixa do Tesouro Nacional apresenta 

também como Fundo Especial, entendidos como de natureza contábil ou financeira, a 

modalidade de gestão de parcela de recursos do Tesouro Nacional, vinculados por lei à 

realização de determinados objetivos de política econômica, social ou administrativa do 

Governo81. 

                                                 

78 Lei nº 4.320/64, art. 71. 
79 Lei nº 4.320/64, art. 73. 
80 Lei nº 4.320/64, art. 74. 
81 Decreto nº. 93.872/86, art. 71. 
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Na definição conceitual de fundo, na acepção designada pela lei por Fundo 

Especial, pode-se conceituar genericamente como "um conjunto de recursos utilizados 

como instrumento de distribuição de riqueza, cujas fontes de receita lhe são destinadas 

para uma finalidade determinada ou para serem redistribuídas segundo critérios pré-

estabelecidos" (Conti, 2001, pp. 75-76). 

Na definição de Hely Lopes Meireles (1979, p. 133), “Fundo Financeiro” é 

toda reserva de receita, para a aplicação determinada em lei, sendo os fundos são 

instituídos pela própria Constituição ou por lei ordinária, para inclusão no orçamento e 

utilização na forma definida.  

Em análise ao tema, define Homero Santos (1992, p. 21): “Denomina-se fundo 

o produto de receitas das mais variadas origens (receitas próprias ou vinculadas, incentivos 

fiscais, dotações orçamentárias, créditos adicionais, empréstimos internos e externos, 

doações, etc.), em área de atuação, finalidade e destinação especial, com vistas à realização 

de determinados objetivos ou serviços, desenvolvendo atividades específicas e adotando 

normas peculiares de aplicação e contabilidade”. 

Para Maldonado Sanches (2013, p. 190), fundos são “Instrumentos de 

natureza orçamentária, criados por lei (ou por norma constitucional), para a vinculação de 

recurso ou conjunto de recursos à implementação de programas, projetos ou atividades 

com objetivos bem caracterizados”. 

Parece-nos imprecisa a referência a Fundos Financeiros, como nomenclatura 

para os Fundos Especiais definidos na lei, na acepção destacada, uma vez que a 

regulamentação aplicável apresenta distinção entre Fundos Especiais de natureza contábil 

e Fundos Especiais de natureza financeira82. 

São definidos como Fundos Especiais de natureza contábil, os constituídos 

por disponibilidades financeiras evidenciadas em registros contábeis, destinados a atender 

                                                 

82 Decreto nº. 93.872/86, art. 71, §§1º e 2º. 
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a saques a serem efetuados diretamente contra a caixa do Tesouro Nacional. Nos termos 

da regulamentação, ainda, são definidos Fundos Especiais de natureza financeira, os 

constituídos mediante movimentação de recursos de caixa do Tesouro Nacional para 

depósitos em estabelecimentos oficiais de crédito, segundo cronograma aprovado, 

destinados a atender aos saques previstos em programação específica. 

A distinção conceitual é analisada por Maldonado Sanches (2013, pp. 196-

197): “A distinção entre essas duas naturezas típicas dos fundos especiais só passou a 

existir a partir do Decreto nº. 93.872, de 1986 (…) como parte da legislação básica sobre 

os fundos”. Interpretando o texto legal, Sanches esclarece serem os Fundos Especiais de 

natureza contábil: “os que operam com ativos (moeda, títulos, direitos e/ou assemelhados) 

destacados das disponibilidades do caixa do Tesouro Nacional (custodiados ou não neste) 

para a realização de ações ou operações que representem imobilizações temporárias 

(empréstimos, aquisições de títulos, prestação de garantias ou outras inversões)”.  

Ainda, são denominados Fundos Especiais de natureza financeira “os que 

operam apenas com dotações e recursos do caixa único do Tesouro e de receita próprias 

vinculadas, individualizadas em seu nome por meio de contas bancárias em 

estabelecimentos oficiais de crédito, para a realização de investimentos e/ou custeio de 

programações típicas do setor público e detalhadas nas LOAs” (Sanches, 2013, p. 197).  

No entendimento do autor, no caso dos Fundos Especiais de natureza 

financeira, os atos de instituição não explicitam sua natureza, sendo implícito, pois, não 

se tratar de fundo de natureza contábil, tendo objetivos relacionados à execução de ações 

programáticas. 

Pertinente a distinção quanto ao caráter contábil ou financeiro dos fundos, 

indicativa da forma de gestão e emprego de seus recursos. Trata-se, pois, de 

imprescindível escolha sobre a própria perenidade dos recursos, de acordo com as 

finalidades pretendidas, tendo reflexo sobre o tipo de política pública a ser contemplada 

com recursos do fundo. 

Além da distinção entre fundos de natureza contábil e de natureza financeira, 

outras distinções classificatórias impõem-se ao estudo deste conceito. A mais recorrente 
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em Direito Financeiro, destaca dois tipos de fundos, conforme seu propósito legalmente 

definido: (i) vinculação de receitas para aplicação em determinada finalidade – Fundo de 

Destinação; e (ii) reserva de recursos para distribuição a pessoas jurídicas determinadas – 

Fundos de Participação (Oliveira, 2010, p. 555). 

Aos Fundos de Destinação, verifica-se o fundamento constitucional na 

previsão de lei complementar83 para estabelecer conjuntamente às normas de gestão 

financeira e patrimonial da administração direta e indireta, as condições para a instituição 

e funcionamento de fundos. Tal disposição deve ser interpretada com a própria designação 

constitucional de fundos. 

Os Fundos de Participação, conforme analisado anteriormente, possuem 

atribuição definida de rateio federativo de parcela da receita tributária conforme previsão 

constitucional84. Nesse sentido, o caso da transferência de recursos por meio dos Fundos 

de Participação previstos na Constituição Federal, conforme analisado, trata-se de 

transferência intergovernamental automática e obrigatória, constituindo o fundo apenas 

etapa voltada ao cálculo de rateio para posterior transferência. Ou seja, nada mais seria 

que uma fórmula de redistribuição de recursos entre as diversas esferas de governo, 

criando-se os fundos como uma etapa intermediária entre as regras de recebimento dos 

recursos e as regras de distribuição dos mesmos recursos. 

Pode-se ainda identificar os Fundos Públicos por outras classificações. Quanto 

à fonte jurídica que autoriza sua criação, podem ser constitucionais ou fundos legais – 

criados por lei. Quanto ao objetivo, podem ter caráter compensatório, quando atribuídos 

para indenizar eventuais perdas por parte do destinatário de seus recursos; nivelatório, 

visando garantir o equilíbrio de financiamento, quando houver alguma insuficiência de 

recursos destinados a determinado órgão ou despesa; ou estimulador, quando a 

                                                 

83 Constituição Federal, art. 165, §9º, II.  
84 Constituição Federal, art. 159. 
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distribuição tenha como fim o cumprimento de certas condutas desejadas pelo 

ordenamento jurídico, conforme medida de promoção (Torres & Rodrigues, 2012, p. 43). 

Identifica-se nos fundos, conforme análise de Fernando Scaff (2014, pp. 250-

251), um tipo específico de rateio de recursos, não contido na tradicional conceituação de 

Federalismo Fiscal. Trata-se de rateio temporal, de modo que os fundos poderiam projetar 

no tempo a redução das desigualdades intergeracionais. Destaca o autor: “Quando as 

metas legalmente estabelecidas para esses Fundos de Destinação implicam reserva de 

valor para investimentos de longo prazo, que geram retorno para a presente e também para 

as futuras gerações, estar-se-á diante de uma repartição temporal desses recursos”. Nesse 

sentido, são exemplos mais marcantes desse aspecto de repartição temporal o Fundo 

Soberano e o Fundo Social do Pré-Sal. 

Por meio dos Fundos Públicos, assegura-se a destinação federativa e/ou sócio-

políticas dos recursos, sejam de natureza fiscal, sejam de caráter patrimonial. No tocante 

à natureza dos recursos de origem patrimonial, cabe, a reflexão sobre a forma de seu 

emprego, sendo oportuna sua gestão por meio de fundos, vez que não é acertada a 

destinação de recursos finitos a despesas correntes (Scaff, 2014, pp. 320-325). Assim 

manda a responsabilidade fiscal, como consagrado na vedação parcial ao emprego da 

receita patrimonial em despesa corrente85. De tal modo, a gestão dos recursos de origem 

patrimonial por meio do mecanismo dos Fundos Públicos permite assegurar a melhor 

definição de sua destinação, favorecendo a perenidade do aproveitamento dos recursos – 

a depender da estruturação do fundo e de sua política de gestão. 

Impõe-se a reflexão sobre a preservação temporal dos recursos por meio dos 

Fundos Públicos. O fundo não se encontra sujeito à mesma lógica dos exercícios 

financeiros que o orçamento regular para aplicação dos recursos, preservando-se o saldo 

ao longo do tempo, assegurando-se a vinculação mesmo que não efetuados os gastos num 

dado exercício. Pelo mecanismo de preservação do saldo, o quanto apurado de saldo 

                                                 

85 Lei Complementar nº 101/2000, art. 44.  
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positivo em balanço é transferido para o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo86. 

Tal possibilidade torna o fundo um mecanismo essencial à aplicação sócio-política de 

receitas e deveria garantir uma gestão plurianual dos investimentos nas diversas áreas 

sócio-políticas, favorecendo uma perspectiva de longo prazo. 

Na forma atual os Fundos Públicos encontram-se dispersos, criados sem um 

critério maior de sistematicidade, não integrados e desprovidos de qualquer meio pelo qual 

se possa assegurar o reequilíbrio fiscal federativo e a superação das desigualdades 

regionais em sua forma de alocação sócio-política e transferências. Os Fundos Públicos 

constituem, ainda assim, um instrumento importante de gestão fiscal, permitindo a 

proteção plurianual da vinculação de receitas, a definição de critérios específicos para 

alocação de recursos e a diversificação de receitas inclusive pela arrecadação própria, 

como se pretende analisar. São um instrumento capaz de conferir maior dinamicidade ao 

Orçamento. 

As disposições da Constituição Federal e da Lei nº 4.320/64 deixam de 

avançar sobre os aspectos de gestão de recursos pelos fundos, dando-se por suficiente a 

previsão de sua instituição e a autonomia para que a lei específica discipline seu 

funcionamento. Parâmetros próprios, a serem introduzidos por lei complementar, 

poderiam aprimorar critérios de atuação e redistribuição federativa de recursos públicos, 

apresentar maiores definições sobre funcionamento, transparência e políticas de atuação 

no domínio econômico. Seria possível, ademais, sistematizar a ação dos Fundos Públicos 

e assegurar critérios objetivos comuns de aplicação e transferência de recursos, 

instituindo-se mecanismos de integração federativa. 

O Fundo Público guarda semelhanças com a figura do Fundo Privado, se 

entendido como reunião própria de recursos, sem personalidade jurídica própria, dotados 

de um determinado fim, uma política de investimentos, um grupo gestor específico e 

critérios de atuação e auditoria. Por outro lado, os Fundos Públicos diferenciam-se dos 

                                                 

86 Lei nº 4.320/64, art. 73.  
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Fundos Privados por estes constituírem-se sempre como condomínio, aqueles, como 

recurso público vinculado ou em transferência. 

Eis que os Fundos Públicos remetem primordialmente à contabilidade pública, 

constituindo ferramenta de gestão do Orçamento – seja no tocante à destinação, seja no 

tocante à transferência e participação federativa. Os Fundos Públicos tornam-se, pois, 

relevantes, na medida em que oferecem, sobretudo pelo mecanismo de preservação do 

saldo e vinculação, uma ferramenta mais dinâmica de aplicação do recurso público do que 

o Orçamento regular. 

É certo que também os fundos privados podem se constituir por cotista único, 

tratando-se, nessa hipótese, de um instrumento privado de gestão patrimonial, dotado de 

regramento próprio à sua natureza de investimento – seja o mercado de capitais, o 

investimento imobiliário, a participação societária em empresas, etc. A identificação 

dessas características é pertinente, a fim de se identificar possibilidades inexploradas pelos 

Fundos Públicos como instrumento não apenas contábil, mas de atuação do Estado no 

domínio econômico. A confusão se intensifica ao se analisar os fundos privados de 

titularidade pública, fundos de investimento em que o cotista único é o Estado, em atuação 

do Estado no domínio econômico – alguma semelhança poderia ser vista com certos 

Fundos de Destinação.  

Não se trata, contudo, do objeto do presente estudo tais fundos de direito 

privado em que o Estado figura presente, matéria pertinente ao Direito Comercial. 

Mostram-se pertinentes à análise, contudo, a título de comparação para melhor 

identificação da natureza jurídica dos Fundos Públicos e para avaliação dos elementos 

cabíveis a esta figura, sobretudo quanto às formas de destinação e de gestão. Os Fundos 

Constitucionais das Regiões, por exemplo, caracterizam-se não apenas pela aplicação de 

recursos em sentido direto, como gasto público, mas também atuam pelo empréstimo, em 

ações de fomento, servindo a intervenção do Estado no domínio econômico. Nesse sentido 

cabe a comparação aos fundos privados de cotista público, ou, poderíamos nominar, 

Fundos Públicos de Direito Privado. 

No caso dos Fundos de Destinação, caracterizam-se, primordialmente, como 

instrumento de vinculação de receita pública. É pertinente, pois, distinguir os conceitos de 
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vinculação de receita, afetação de recursos e despesas obrigatórias. Conforme distinção 

precisa de Scaff (2014, pp. 258-263), vinculação de receita corresponde ao liame 

normativo, constitucional ou legal, estabelecido para a receita, unindo-a a certa despesa, 

órgão ou fundo. É considerado um conceito relacional. Nos termos da Constituição 

Federal, art. 167, IV, é vedada a vinculação da receita de impostos, permitida a vinculação 

das demais espécies tributárias. 

A proibição da vinculação da receita de impostos admite exceção, estabelecida 

na própria Constituição Federal. Desse modo, os gestores centrais do orçamento buscam 

evitar vinculações, ao passo que gestores políticos buscam vincular receitas, de modo a 

evitar a disputa com outras áreas na elaboração e aprovação do orçamento. Tais 

vinculações podem ter variadas finalidades, como conceder autonomia financeira a um 

Poder ou servir como garantia de contratos com o poder público. 

O conceito de afetação está relacionado a finalidade. Vinculação cria liame 

normativo entre receita e despesa, afetação diz respeito à finalidade a ser realizada com a 

despesa. Desse modo, vinculação é o instrumento financeiro formal, enquanto afetação é 

uma técnica financeira de conteúdo, criando um objetivo a ser alcançado com aquele 

recurso (conteúdo social, de investimento ou de garantia). "Na Constituição brasileira há 

vinculação (liame) de 18% da receita de impostos federais afetados (finalidade) à 

manutenção e desenvolvimento do ensino, tudo por força do art. 212" (Scaff, 2014, p. 

259). 

Os dois conceitos se distinguem da distribuição do produto da arrecadação, 

pertinente ao sistema de repartição de receita, de Federalismo Fiscal e rateio de valores 

entre os entes federados – destacado supra. A vinculação refere-se a um liame entre a 

receita e uma determinada despesa, órgão ou fundo, não a rateio federativo. A distribuição 

do produto da arrecadação obedece a um critério espacial, geográfico, ao passo que a 

vinculação de receita observa um critério relacional, com estabelecimento de uma 

finalidade. O sistema de Fundos de Participação distribui o produto da arrecadação de 

forma federativa, por fórmula própria; o sistema de Fundos de Destinação cria vinculação 

da receita, afetando a uma aplicação. 
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Distinto dos demais conceitos é o de despesa obrigatória, gasto obrigatório ou 

despesa de execução obrigatória. "Diferentemente da vinculação de receita, a despesa 

obrigatória resulta da legislação que cria benefícios independentemente da existência de 

fonte de recursos para atendê-la" (Giacomoni, 2011, p. 354). As despesas obrigatórias são 

as principais responsáveis pela rigidez do orçamento. São exemplos de despesas dessa 

natureza os gastos com pessoal, os encargos da dívida pública e os gastos previdenciários 

(Scaff, 2014, p. 260). 

Cabe destacar a distinção entre aplicação obrigatória de recursos e gasto, 

indicando que o texto constitucional obriga a aplicação anual de 18% das receitas de 

impostos pela União para a manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 

212, bem como os percentuais calculados para União, Estados e Municípios nos serviços 

de saúde, conforme artigo 198, §2º, não sendo necessário o gasto no mesmo exercício 

(Scaff, 2014, p. 261). O verbo aplicar não pode ser interpretado como sinônimo de gastar, 

podendo ser interpretado como entregar, atribuir. Há regra de vinculação, que anualmente 

destina fração do dinheiro arrecadado de uma fonte de recursos, afetando-a a uma despesa. 

O aspecto temporal, nesse sentido, diz respeito ao total anualizado da receita que estará 

vinculado a uma finalidade, não ao exercício financeiro em que o gasto será realizado. O 

gasto deverá ser realizado na atividade definida, mas não obrigatoriamente no mesmo 

exercício financeiro em que a receita tenha sido arrecadada. 

Tal interpretação decorre do julgamento pelo STF na ADI 2.925/DF (2004), 

relator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, pela qual foi mantida a vinculação dos 

recursos arrecadados pela CIDE de um exercício para outro. O voto do Ministro Carlos 

Mário ilustra o entendimento "(...) não estou mandando o Governo gastar. A realização 

de despesas depende de políticas públicas. O que digo é que o Governo não pode gastar 

o produto da arrecadação da CIDE fora do que estabelece a Constituição Federal (...) 

não estou dizendo que o Governo deve gastar, isso é um ato político, não pode é 

desvincular o produto da arrecadação daquilo que está expressamente estabelecido na 

Constituição". 

Gasto obrigatório pode ocorrer (a) por força de norma que crie vinculações e 

afetações, ou (b) por sua própria natureza, como os gastos com pagamento de pessoal e 

seus encargos ou pagamento do serviço da dívida pública. O artigo 167, IV, CF, ao 
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estabelecer o Princípio da Não Afetação, traz em seu bojo prescrições que excepcionam: 

a) afetações (para saúde e educação); b) distribuição do produto da arrecadação (via 

Fundos de Participação). 

Assim, conforme a conceituação destacada, os Fundos de Destinação nada 

mais são que um instrumento para a vinculação de recursos. Pertinente, pois, verificar que 

a gestão financeira por meio de fundos favorece a correção da aplicação dos recursos em 

conformidade a sua afetação sem que isso seja tratado como gasto obrigatório no mesmo 

exercício, por força do art. 73 da Lei nº. 4.320, que assegura como elemento definidor do 

fundo a preservação do saldo apurado. 

Superada a compreensão acerca dos Fundos Públicos e seus critérios de 

aplicação, buscar-se-á nos próximos itens a identificação das suas possibilidades de 

aprimoramento. 

2.2. Conceito de Equalização Fiscal. 

A dinâmica de arrecadação própria e transferências intergovernamentais visa 

assegurar a distribuição dos recursos aos diferentes entes federativos. Contudo, mostra-se 

ineficaz para assegurar que todo cidadão, independentemente de seu local de moradia, 

tenha acesso ao mesmo padrão e qualidade de serviço público.  

As condições diversas de arrecadação de cada ente e a concentração da 

arrecadação no ente central exigem ou que a competência administrativa esteja adequada 

à capacidade de arrecadação do ente ou que, por outro lado, observe-se pela transferência 

intergovernamental a adequada destinação de recursos para as finalidades 

constitucionalmente previstas. 

Conforme retratado no capítulo 1, a dinâmica de rateio do produto da 

arrecadação padece de critérios que sejam capazes de assegurar um reflexo da realidade 

local, das condições de arrecadação própria do ente subnacional e das possibilidades de 

execução de política pública do ente destinatário. O critério de rateio é por vezes 

estimulador da própria desigualdade regional que a Constituição Federal pretende superar. 

O essencial para adequação do mecanismo de rateio seria que a busca pela redução da 



 
 

86 

diferença de capacidade fiscal dos entes subnacionais menos desenvolvidos em relação à 

média do país, assegurando-se que todos os entes sejam capazes de oferecer mais bens e 

serviços públicos e em melhor qualidade (Rocha, 2013, p. 14). 

São transferências de equalização aquelas que se realizam com o propósito de 

redistribuir receitas dos estados em melhores condições aos estados em condições não tão 

boas (Boadway & Shah, 2009, p. 341). A equalização é um mecanismo verificado em 

diversas federações, assim como em estados não federativos que se utilizam de 

instrumentos de descentralização da administração e/ou da arrecadação tributária em 

alguma medida.  

A Equalização Fiscal  (Prado, 2006, p. 43) consiste, pois, no critério de rateio 

que, ao considerar a realidade econômica, atribui à transferência intergovernamental 

maior racionalidade, buscando a equidade como parâmetro de rateio, “no sentido do 

acesso de cada cidadão da Federação a um mesmo padrão mínimo de serviços sem que 

ele tenha que arcar com um custo tributário mais elevado do que a média dos demais 

cidadãos”. 

A essência da equalização consiste em voltar-se o Federalismo Fiscal à 

superação das desigualdades regionais, procurando garantir, mediante transferências do 

governo federal, que os entes subnacionais disponham de um orçamento capaz de 

assegurar o cumprimento de suas responsabilidades no provimento de bens e serviços 

públicos (Rezende, 2010, p. 74). A partilha com os entes subnacionais da receita recolhida 

e administrada pelo governo central efetiva-se, então, de forma a corrigir as disparidades. 

A equidade como parâmetro não é um valor que se atribui sem justificativa. 

Os Estados Unidos da América, por exemplo, não possuem a equidade como parâmetro 

para sua federação (Prado, 2006, p. 43). A despeito de amplas diferenças na capacidade 

fiscal dos Estados membros nos EUA, inexiste programa federal ou interestadual atuando 

para Equalização Fiscal no país (Shah, 1994, p. 3). O Canadá, por sua vez, é referência 

neste aspecto. A implementação da equalização é, portanto, uma questão de preferência 

política.  
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É certo que uma Federação não tem, por definição, a finalidade de garantir a 

igualdade entre os entes que a compõem, sendo hipoteticamente admissível que o sistema 

preveja a desigualdade entre os entes componentes. A referência para a realidade brasileira 

impõe-se pela Constituição Federal. A equidade é critério que se estabelece por força do 

art. 3º, que prevê como objetivos fundamentais da República a construção de uma 

sociedade solidária, a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais. O regime constitucional brasileiro não se compatibiliza 

com a persistência da concentração de recursos e com a falta de efetividade na prestação 

de serviços públicos essenciais. 

Existe, evidentemente, um conteúdo ideológico inserido na perspectiva 

constitucional sobre equidade. A esse respeito, Eros Grau (2012, pp. 166-167), em análise 

sobre a ordem econômica na Constituição Federal, oferece importante referência ao tema, 

ao ressaltar que o Direito e, especialmente, a Constituição constituem “não apenas 

ideologia, mas também nível no qual se opera a cristalização de mensagens ideológicas”. 

Desta forma, na concepção do autor, as soluções normativas somente podem ser 

consideradas corretas “quando e se adequadas e coerentes com a ideologia 

constitucionalmente adotada”. Tal perspectiva ideológica da Carta Constitucional, 

determinada e definível, vincula o intérprete, repudiando as concepções contrárias. 

A superação das desigualdades sociais e regionais não é comando isolado no 

texto constitucional, por sua vez. Trata-se de programa, ou ideologia cristalizada em nível 

constitucional, o qual o autor também nos oferece maiores balizas para compreensão 

(Grau, 2012, p. 216): “O programa que propõe não é senão o de instalação de uma 

sociedade estruturada segundo o modelo do Welfare State”.  

Nesse sentido, a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência 

digna, consagrando o princípio da justiça social, entendida como superação das injustiças 

na repartição do produto econômico, consubstanciando exigência de qualquer política 

econômica capitalista (Grau, 2012, p. 224). 

A interpretação constitucional acerca do Federalismo Cooperativo conforme 

concebido é, pois, parâmetro que exige a equidade como regra voltada à efetivação da 
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superação das desigualdades regionais, estando em desconformidade com a Constituição 

os parâmetros de Federalismo Fiscal que não observem tais critérios.  

A desigualdade entre os entes subnacionais é um dado da realidade que teve 

seu reconhecimento em âmbito constitucional, face à extensão territorial nacional e as 

destacadas diferenças econômicas entre norte e sul, litoral e interior, cerrado, caatinga, 

pampas, Amazônia, Pantanal e grandes metrópoles – estas ainda segregadas entre centro 

e periferia, asfalto e morro. A desigualdade é traço marcante da realidade brasileira e a 

refundação da República em 1988 assim percebe a condição nacional, consagrando o 

critério de equidade. 

A perspectiva de superação das desigualdades regionais introduz, portanto, a 

equidade não apenas como valor social em sentido amplo, mas também como parâmetro 

econômico de ação do governo central. A concentração da arrecadação, portanto, deve ser 

solucionada pela melhor aplicação seguindo o critério de equidade, assegurando-se a 

desconcentração de recursos e a proteção de padrões sociais mínimos à toda a população. 

Tomando-se a equidade como parâmetro para a operação adequada do 

Federalismo Cooperativo, verifica-se a necessidade de aprimoramento dos mecanismos 

mitigadores de assimetrias da arrecadação, protegendo a aplicação adequada do recurso 

nacionalmente e propiciando o melhor rateio federativo. Faz-se necessária a Equalização 

Fiscal como instrumento de aplicação do critério de equidade. 

Para James Buchanan (1950, pp. 587-591), as diferenças de capacidade de 

arrecadação dos entes subnacionais imporiam às pessoas situadas nas jurisdições mais 

pobres uma maior “pressão fiscal”, em virtude da relação entre tributação a que estariam 

submetidas e condições dos serviços públicos ofertados. Dessa forma, o Estado 

estruturado na democracia liberal deve adotar a premissa da equidade, justificando-se os 

sistemas de Equalização Fiscal. 

No tocante ao critério de equidade, diferenciam-se a equidade vertical e a 

horizontal (Musgrave, 1998, p. 207). Ambas constituem argumentos para a 

implementação do modelo de Equalização Fiscal, sendo a equidade horizontal entendida 

como a ideia de justiça entre indivíduos, pela qual iguais devem ser tratados de forma 



 

89 

igual, e a equidade vertical a perspectiva própria de redistribuição da riqueza (Rubinstein, 

2010, pp. 258-259). 

No tocante à equidade horizontal, verifica-se a compreensão de igualdade dos 

cidadãos dentro de uma federação (Musgrave, 1998, pp. 207-210). Dessa forma, não é 

considerado justo o tratamento fiscal desigual dos cidadãos por se encontrarem em 

diferentes regiões dentro da federação. A equidade horizontal consistiria no “pilar lógico 

dos regimes de equalização”, por corresponder à demanda por correção das injustiças 

fiscais decorrentes da estrutura governamental descentralizada  (Rubinstein, 2010, pp. 

258-260). Para promoção da equidade horizontal, portanto, são confrontados capacidade 

de arrecadação e necessidade de gasto, obtendo-se destes parâmetros a necessidade de 

transferência. 

A concepção de equidade vertical, por sua vez, é que introduziria o 

entendimento da Equalização Fiscal como forma de subsidiar os entes subnacionais com 

insuficiente capacidade de arrecadação, visando-se assegurar a redistribuição da riqueza. 

Por meio dos programas de equalização se deve buscar a equidade vertical, efetivando os 

valores federativos de redução das pobrezas, superação das desigualdades regionais e 

cooperação entre os entes federados. A partir da perspectiva de equidade vertical se 

constituiria em objetivo dos sistemas de federalismo fiscal “a adoção de transferências 

intergovernamentais destinadas a fornecer os recursos adicionais para a prestação de 

serviços públicos subnacionais básicos, os quais possuem significativas implicações 

distributivas em áreas relativamente de baixa renda”  (Rubinstein, 2010, pp. 262-264). 

Uma vez que se verifica a tendência de concentração de recursos no ente 

central, a equalização, conforme análise de Sergio Prado (2006, p. 44), é “uma atribuição 

inerente aos poderes centrais da federação”. Ademais, as diferentes realidades locais 

implicam diferentes capacidades de arrecadação e, por consequência, diferentes 

disponibilidades de oferta de serviços públicos. Por tal razão, a ação própria dos entes 

subnacionais não é capaz de assegurar a manutenção de padrões similares em serviços 

públicos, exigindo-se a ação do governo central para mitigar tais diferenças. 

As transferências de equalização têm por finalidade equilibrar a capacidade 

dos entes subnacionais para fornecer bens e serviços públicos em níveis predeterminados 
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de quantidade, qualidade e relação custo-efetividade. A implementação da equalização 

como critério para o rateio federativo esbarra em variados entraves, como disponibilidade 

de recursos e capacidade de apuração dos dados estatísticos necessários à apuração das 

condições locais consideradas para avaliação do valor a ser transferido (Ter-Minassian, 

2012, p. 10). 

A equalização pode ser implementada pela combinação de duas frentes, uma 

de caráter normativo e outra pela efetivação das transferências intergovernamentais, 

conforme análise de Teresa Ter-Minassian (2012, p. 10). Pela ação normativa o governo 

central, dotado da competência para tanto, edita norma gerais que estabelecem padrões a 

serem seguidos pelos entes subnacionais na execução das políticas públicas de sua 

competência. Dessa forma, o governo central define os parâmetros de gasto a serem 

realizados pelos entes subnacionais nas matérias de sua competência. 

Contudo, a ação normativa por si não basta, vez que, como analisamos, as 

realidades locais são distintas de tal forma que a capacidade dos entes subnacionais de 

efetivar bens e serviços públicos não é capaz de corresponder a um mesmo padrão mínimo 

nacional apenas pela ação normativa. Faz-se necessária, então, para garantia de 

efetividade das normas de padronização, que o governo central assegure as condições 

econômicas dos entes subnacionais para o cumprimento dos parâmetros estabelecidos em 

serviços públicos. 

Opera-se, para tanto, a ação de transferências verticais sujeitas a fórmulas, as 

quais destinam-se a complementar, segundo critérios, a receita orçamentária dos entes 

subnacionais, garantindo, então, a efetivação dos parâmetros almejados. Sergio Prado 

(2006, p. 44), em detida análise da Equalização Fiscal denomina tais instrumentos de 

dispositivos redistributivos, definidos como “fluxo de transferência vertical subordinado 

a algum critério que vise diminuir diferenças horizontais na capacidade de gasto dos 

governos”. 

Predomina o entendimento sobre a Equalização Fiscal focada em 

transferências do governo federal para o nível regional, mas outros sentidos de 

transferências podem ser verificados, como horizontais (entre entes de mesmo nível 
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federativo), verticais diretas do governo federal para os entes locais (no caso brasileiro, 

Municípios) ou ainda verticais do âmbito regional (Estados) para o local.  

Assim, são consideradas transferências equalizadoras “fraternas” aquelas em 

que os governos subnacionais do mesmo nível estabelecem um fundo comum pelo qual a 

arrecadação dos entes mais ricos é redistribuída aos entes mais pobres. Mais frequentes, 

os sistemas equalizadores “paternos” são aqueles em que os entes de maior nível 

federativo, em regra a União, promovem a equalização dos entes abaixo. A previsão 

constitucional do sistema de equalização reduz, nestes casos, pressões políticas que 

possam comprometer a disponibilidade de recursos (Rubinstein, 2010, pp. 251-254). 

A perspectiva central do conceito de Equalização Fiscal reside, portanto, na 

finalidade de corrigir a assimetria econômica entre os entes componentes da federação, 

aplicando o critério de equidade à dinâmica federativa. Combinando-se ação normativa e 

transferências intergovernamentais, devem-se estabelecer os critérios de alocação de 

recursos. A realidade brasileira, ao promover o rateio federativo, pouco observa critérios 

capazes de garantir a equidade no acesso a bens e serviços públicos, reafirmando, por 

vezes, as desigualdades regionais. 

A partir de um regime como o estruturado no federalismo brasileiro, pelo qual 

os entes subnacionais são sobremaneira dotados de competência administrativa, 

considerando-se a amplitude de tais competências e a não correspondente capacidade 

arrecadatória, na maioria das vezes, faz-se necessário o estabelecimento de padrões 

mínimos nacionais, de modo a assegurar o acesso dos cidadãos às mesmas condições de 

bens e serviços públicos – não se falando rigorosamente do mesmo padrão, mas do 

atendimento por padrões mínimos definidos. 

Anwar Shah (1994, p. 5), a partir da referência canadense, denomina como 

“desequilíbrio fiscal horizontal e equalização” a visão pela qual se reconhece o 

desequilíbrio entre as necessidades de gasto e a receita percebida pelos entes subnacionais, 

clamando-se pela atuação do governo federal para provimento por meio de transferências 

aos entes subnacionais (províncias no caso canadense) que apresentem baixa capacidade 

fiscal ou alta necessidade fiscal, garantindo-se a cada cidadão acesso a níveis comparáveis 

de serviço público. O autor trata ainda como “equidade horizontal e equalização” a visão 
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baseada no princípio da equidade, de modo que o sistema fiscal deve ser nacionalmente 

equitativo conforme as ações dos três níveis federativos. Ou seja, o sistema deve ser 

regionalmente neutro, de modo que o cidadão goze dos mesmos benefícios 

independentemente da região do país onde se encontre. No entender de Shah, somente um 

programa de equalização que leve em consideração tanto as necessidades de gastos fiscais 

quanto os potenciais de receita dos entes subnacionais pode atender a esse ponto de vista. 

A Equalização Fiscal atua, portanto, como mecanismo de garantia deste 

acesso nacional às mesmas condições, aperfeiçoando a destinação de recursos 

federativamente, olhando não apenas para a redistribuição de recursos entre os entes 

federados, mas também para a destinação destas receitas. Supera-se, desse modo, a mera 

fórmula contábil, que é a referência primordial da dinâmica de transferências automáticas 

do Federalismo Fiscal Brasileiro, podendo-se chegar a um modelo que leve em 

consideração critérios de vinculação de receita, protegendo-se o investimento público, 

analisando-se o gasto conforme o acesso propiciado aos bens e serviços públicos. 

A introdução de um modelo de Equalização Fiscal no Brasil precisa ser 

expandida. Seja pela introdução de critérios de Equalização Fiscal aos principais Fundos 

de Destinação, mas principalmente por uma efetiva reforma dos critérios de rateio 

federativo da arrecadação, notadamente o mecanismo dos Fundos de Participação. A 

equidade é parâmetro que deve ser observado pelo Federalismo Fiscal Brasileiro, 

constituindo-se a Equalização Fiscal como critério capaz de concretizar no Federalismo 

Fiscal a determinação constitucional de superação das desigualdades regionais.  

2.2.1. Sistema de Equalização Fiscal. 

Efetiva-se a Equalização Fiscal conforme determinada fórmula de adequação 

à distribuição de recursos, a depender do que se pretende atingir. Deve-se partir da 

definição pelo governo central de um parâmetro que se busca atingir de modo equânime 

na Federação, a fim de se garantir a mesma oferta de um bem ou serviço público. Indica-

se pelo governo central a área sócio-política e as condições específicas em que os 

determinados recursos devem ser gastos, efetivando-se a transferência de recursos 

condicionada a metas quantitativas de demanda, com a possível ponderação de 

diferenciais de custos conforme a realidade local (Prado, 2006, p. 45).  
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Desse modo, a equalização leva em consideração parâmetros estimados de 

demanda por local, como estudantes que se pretende atingir em determinada fase do 

ensino, população que se pretende ver assistida por determinada política de saúde ou 

extensão de instalações de saneamento que se busca implantar. Trata-se, portando, de um 

meio para assegurar que os entes subnacionais pouco dotados de recursos próprios tenham 

sua capacidade para determinada política pública assegurada pelos recursos transferidos, 

não estando em sua capacidade de decisão destinar a receita transferida para outra 

finalidade. 

Para a definição da fórmula de alocação coloca-se o desafio de bem estimar a 

demanda local em cada área que se vise proteger. O grau de restrição à aplicação do 

recurso também deve ser refletido. Isso porque a maior restrição pode deixar uma 

demanda local não abrangida, impondo excessiva centralização à aplicação da política 

pública, o que contraria o próprio federalismo. A tendência de autonomia e 

descentralização governamental – que se aplica ao modelo federativos brasileiro – deve 

certamente observar padrões não tão rígidos, considerando “vinculações gerais a grandes 

categorias de gasto – educação, gasto social, etc. – deixando por conta dos orçamentos 

locais uma alocação mais detalhada” (Prado, 2006, p. 45). Buscando-se parâmetros 

nacionais de atendimento em bens e serviços públicos, determinado grau de autonomia 

local de aplicação deve ser observado. 

Outra possibilidade consiste na “equalização da capacidade orçamentária de 

dispêndio”. Tal parâmetro de equalização efetiva-se sem condicionalidades, sem que o 

governo central vise uma área específica. Trata-se de o governo central ajustar a receita 

final disponível para os orçamentos dos entes subnacionais, deixando para o poder local a 

decisão sobre alocação sócio-política dos recursos. O cerne deste modelo consistiria em 

assegurar que todo ente subnacional seja dotado da mesma capacidade econômica para 

aplicação conforme critérios próprios. 

Nesse sentido, portanto, afirma Sergio Prado (2006, p. 46) que consistiriam 

em sistemas de equalização os mecanismos que levam em consideração as receitas, bem 

como as despesas, para estabelecer a adequada fórmula de apuração do quanto a ser 

transferido aos entes subnacionais. Podem-se estabelecer diferente sistemas de 

equalização, adotando-se diferentes fórmulas.  



 
 

94 

Um sistema pode almejar simplesmente a equalização do gasto per capita dos 

estados, bastando-se o cálculo de sua receita própria per capita e apuração do valor 

suficiente à compensação. Poder-se-ia, ainda, não apenas calcular o valor suficiente para 

compensação mediante transferência vertical, mas também apurar-se um possível 

montante para trocas horizontais suficientes ao atingimento de um mesmo gasto per capita 

de acordo com a capacidade de arrecadação de cada economia local. Diferentes fórmulas 

de equalização são possíveis.  

Consiste, portanto, um sistema de equalização em mecanismo voltado ao 

cálculo das transferências aos entes subnacionais de forma abrangente, considerando-se a 

capacidade de arrecadação e as demandas de gasto enfrentadas pela economia local. 

Prado (2006, p. 46) diferencia ainda os sistemas de equalização dos fluxos 

redistributivos, os quais define como dotações de recursos originados da esfera 

governamental superior – ente central, ou ente central e estadual, no caso dos Municípios 

– sobre os quais se aplica algum parâmetro de distribuição. Exemplificativamente, como 

parâmetros possíveis teríamos população, renda per capita, índice de pobreza, entre outras 

consideráveis. Para um fluxo redistributivo, não se leva em consideração as fontes de 

recursos do ente governamental de destino, tendo-se um critério autônomo para definição 

dos aportes.  

Os fluxos redistributivos são o mecanismo verificado no Federalismo Fiscal 

Brasileiro e na maioria das federações, sendo minoritária a presença de sistemas de 

equalização (Prado, 2006, p. 46). Em regra, opera-se o fluxo redistributivo pela definição 

de uma parcela da receita federal a ser repartida, estabelecendo-se coeficientes de rateio 

aplicáveis ao montante total. 

Conforme analisado anteriormente, tal é o mecanismo pelo qual se opera o 

principal instrumento de rateio no federalismo brasileiro, que consiste nos Fundos de 

Participação. Mais que uma crítica ao modelo, pretende-se entrecruzar dois mecanismos 

simultâneos que os sistemas de equalização propiciam – rateio federativo e vinculação de 

receita – agregando-se, sobretudo, o planejamento público e a percepção da realidade 

local.  
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Constatado que a capacidade de arrecadação de cada ente subnacional é 

diversa, tendo-se clareza de que o Federalismo Fiscal Brasileiro se estrutura pela 

arrecadação própria de cada ente subnacional conforme sua competência tributária, revela-

se inadequada a transferência de recursos que não tenha em consideração a capacidade 

econômica local.  

Dessa forma, o rateio restrito ao fluxo redistributivo mostra-se insuficiente à 

realidade brasileira. Tal modelo pode ser suficiente para determinadas finalidades, em que 

um único critério de atendimento seja suficiente para a definição do montante de recursos 

a ser alocado. Uma política pública, por exemplo, que vise atacar uma situação específica 

de pobreza extrema, pode levar em conta apenas o índice populacional local identificado 

em tal condição.  

O mesmo não se pode operar às políticas públicas que envolvam diferentes 

capacidades locais de exercício do gasto público, almejando-se o mesmo resultado social 

e político. Tal circunstância demanda a aplicação de um sistema de equalização, 

compensando-se nacionalmente a diferenciação regional de matriz econômica, que 

implica diversas capacidades de arrecadação para uma mesma aplicação em políticas 

públicas. Dotados os entes subnacionais de suas competências administrativas para a 

realização de políticas públicas, o atendimento das demandas locais exige que, por 

intermédio de algum sistema de equalização, assegure-se à cidadã e ao cidadão, nas 

diferentes partes do país, acessos similares aos bens e serviços públicos. 

Conforme será analisado a seguir, orienta-se o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação 

(FUNDEB) a partir da referência de um padrão mínimo nacional de aplicação de recursos 

na área da educação básica, havendo um parâmetro de apuração das condições de ensino 

no país por meio do censo escolar, um piso salarial nacional para o magistério e a busca 

pela aplicação de recursos conforme um patamar mínimo de qualidade a ser garantido 

nacionalmente, calculado a partir de um parâmetro de gasto. A referência nacional para o 

gasto a ser exercido pelos entes subnacionais conforme sua receita a ser complementada 

pela União representa um importante mecanismo de cooperação federativa.  
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O mecanismo do FUNDEB possui limitações e não é capaz de assegurar, por 

si, um padrão ideal de recursos. Ainda assim, o FUNDEB inova ao inserir no Federalismo 

Fiscal Brasileiro o critério de Equalização Fiscal. 

2.3. O modelo do FUNDEB para vinculação e transferência federativa. 

Denomina-se Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) um conjunto de fundos de 

âmbito estadual formados por recursos próprios ou transferidos, vinculados à educação 

nos termos do artigo 212 da Constituição Federal. Os fundos estaduais contam com a 

complementação de recursos federais sempre que no âmbito da capacidade estadual de 

dispêndio não se atingir o um valor mínimo por aluno definido nacionalmente. 

O FUNDEB fora instituído pela Emenda Constitucional nº 53/06, a qual deu 

prosseguimento às modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 14/96. Pelo 

texto da Emenda 14, introduziu-se o FUNDEF – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental, de vigência prevista para dez anos. O 

FUNDEB tem sua vigência prevista para quatorze anos, ou seja, a forma atual, em 

princípio, deixará de vigorar em 2020, carecendo de nova modificação constitucional para 

seu prosseguimento ou atualização. 

Pelos textos das emendas foram introduzidas garantias ao financiamento à 

educação. De acordo com as demandas políticas de seu tempo, a EC nº 14 estava voltada 

a proteção do ensino fundamental e vislumbrava como horizonte político, por exemplo, a 

progressiva universalização do ensino médio gratuito87. Passada uma década, alteradas as 

condições sociais verificadas, não mais se restringiu a perspectiva ao ensino fundamental, 

tratando-se então pela EC nº 53/06 do ensino básico, abrangendo-se além do ensino 

fundamental, o ensino médio nos esforços de financiamento. 

                                                 

87 Alteração dos incisos I e II do art. 208 da Constituição Federal promovidos pelo art. 2º da EC nº 14/96. 
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Do ponto de vista financeiro, a principal alteração legislativa implementada 

pelas emendas constitucionais situa-se no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), o qual em seu texto original restringia-se a dispor que nos dez 

primeiros anos da promulgação da Constituição Federal deveria o Poder Público 

desenvolver esforços para eliminar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, 

devendo-se, para tal objetivo, observar a aplicação de, pelo menos, cinquenta por cento 

dos recursos vinculados à educação pelo art. 212, CF88. 

O texto original do art. 60 do ADCT almejava, portanto, que até 1998 se 

efetivasse a erradicação do analfabetismo e a expansão do ensino fundamental. No 

entanto, o que se verificou no período foi grande disparidade nos resultados educacionais 

entre os diferentes entes federativos, ampliando-se desigualdades intra e inter-regionais. 

Tais desigualdades de resultados guardam relação com as diferentes condições 

econômicas regionais associadas à atribuição de responsabilidades aos entes locais pela 

Constituição. O modelo federativo, portanto, acabava por favorecer a perpetuação da 

assimetria. A previsão original do art. 60 do ADCT, ao disciplinar a vinculação de recursos 

do art. 212, foi capaz de fomentar o desenvolvimento da educação no país ao enfatizar o 

analfabetismo e o ensino fundamental como problemas centrais na educação, mas não foi 

capaz de atacar a questão das desigualdades regionais na área (Bliacheriene, Lucena, 

Braga, & Oliveira Junior, 2016, p. 39). 

Pela EC nº 14/96 alterou-se a ênfase de financiamento, passando o texto do 

art. 60 do ADCT a priorizar o ensino fundamental, prevendo-se que nos dez primeiros 

anos de promulgação da emenda à Constituição os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios destinariam não menos de sessenta por cento dos recursos vinculados pelo art. 

212 da Constituição Federal para a manutenção e o desenvolvimento do ensino 

                                                 

88 Constituição Federal, art. 212: “A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.” 
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fundamental, com os objetivos de sua universalização e de remuneração condigna do 

magistério89.  

A Emenda 14 introduz nova perspectiva sobre o papel da União no 

financiamento do ensino. A partir da concepção de responsabilidade compartilhada sobre 

a educação, em que União, Estados, Distrito Federal e Municípios90 devem colaborar na 

organização dos seus sistemas de ensino, define-se que, além das instituições próprias de 

ensino do sistema federal, a União deverá atuar em função redistributiva e supletiva de 

forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino. Para assegurar tal garantia a União deve então prestar assistência 

técnica e financeira aos demais entes federativos91. 

Para financiamento da responsabilidade compartilhada92 entre União, Estados 

e Municípios na oferta de educação pública, introduziu-se pela EC nº 14/96 o mecanismo 

de fundos públicos estaduais para a educação. Nos termos da emenda, foi criado para cada 

Estado e para o Distrito Federal um fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino 

fundamental e de valorização do magistério, definidos como fundos contábeis93. 

Os recursos destinados ao fundo foram definidos como, no mínimo, quinze 

por cento da receita estadual com o ICMS e receita municipal com a respectiva quota-

parte do imposto transferida aos municípios, e também pelo mesmo percentual sobre as 

receitas estaduais e municipais percebidas pela transferência de parcela da arrecadação do 

                                                 

89 ADCT, art. 60, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
90 A prioridade de cada nível federativo é definida pelo art. 211, atribuindo-se ao Município a 
responsabilidade prioritária pelo ensino fundamental e educação infantil (§2º) e aos Estados e Distrito 
Federal a responsabilidade prioritária pelos ensinos fundamental e médio (§3º). Nota-se que a referência 
ao ensino médio não constava do texto original do artigo, tendo sido o parágrafo 3º incluído pela Emenda 
14. 
91 Constituição Federal, art. 211, §1º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
92 Constituição Federal, art. 211: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 
regime de colaboração seus sistemas de ensino.” 
93 ADCT, art. 60, §1º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
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IR pelos Fundos de Participação e sobre a parcela transferida aos Estados e Distrito 

Federal da receita do IPI94. 

Insere-se a inovação federativa, ainda pelo FUNDEF em 1996, pela forma de 

redistribuição das receitas, deixando-se de observar a mera vinculação da receita dos entes 

subnacionais, pela forma do art. 212 da Constituição Federal e texto original do art. 60 do 

ADCT, passando-se a uma redistribuição tanto vertical quanto horizontal dos recursos 

vinculados, observando-se um critério de padronização nacional, um parâmetro único pelo 

qual se observa o rateio do recurso. Define-se que os recursos reunidos pela vinculação ao 

fundo serão distribuídos entre Estados e Municípios proporcionalmente ao número de 

alunos nas respectivas redes de ensino fundamental. Adicionalmente, determina-se que a 

União complementará os recursos dos fundos estaduais sempre que em cada Estado e no 

Distrito Federal o valor mínimo por aluno definido nacionalmente não for atingido95. 

A partir da Emenda 14, passou-se a determinar que o cumprimento da 

vinculação de receitas à educação tivesse dinâmica federativa diversa da regularmente 

estruturada pela Constituição para rateio e vinculação de receitas. Os três níveis 

federativos, passam então a ter de colaborar mutuamente ao sistema de ensino em um 

novo grau de interação federativa, estando todos orientados à busca por um padrão mínimo 

nacional de qualidade96. Não se trata de uma ampliação de recursos para a área 

educacional, mas de redistribuição associada a nova vinculação dos recursos já vinculados 

por força do art. 212 da Constituição (Bliacheriene, Lucena, Braga, & Oliveira Junior, 

2016, p. 39). 

A parcela da União era assegurada pela definição do gasto mínimo de trinta 

por cento da receita afetada à educação pelo art. 212, CF, aplicada na complementação 

federal dos recursos estaduais e no dispêndio direto pela União na erradicação do 

                                                 

94 ADCT, art. 60, §2º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. Conforme texto 
normativo, percentual aplicado sobre as receitas definidas nos arts. 155, II, 158, IV, 159, I, “a” e “b”, e II. 
95 ADCT, art. 60, §§2º e 3º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
96 ADCT, art. 60, §4º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
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analfabetismo e manutenção do ensino fundamental97. O FUNDEF tinha sua 

regulamentação dada pela Lei nº 9.424/96. 

Esgotada a vigência do mecanismo financeiro instituído pela Emenda 14 ao 

ADCT, o FUNDEF, previsto para vigorar por apenas dez anos, instituiu-se, então, a 

Emenda Constitucional nº 53/06, atualizando-se as previsões da emenda anterior e 

ampliando-se as metas para o ensino, enriquecendo-se o mecanismo financeiro em vigor 

até 2006. 

Pela Emenda 53 passou-se então a tratar da educação básica98, conceito mais 

abrangente pelo qual também o ensino médio, a educação infantil e a educação de jovens 

e adultos passaram a também figurar no centro da preocupação do. A valorização dos 

profissionais da educação avança por meio da previsão de plano de carreira e piso salarial 

nacional99. 

No tocante ao mecanismo de fundos, a Emenda 53 promoveu nova alteração 

ao art. 60 do ADCT, de modo a dar prosseguimento à estrutura federativa de cooperação 

para financiamento do sistema de ensino público. Manteve-se a previsão de fundos 

estaduais, de natureza contábil, voltados à manutenção e desenvolvimento da educação, 

passando-se então à educação básica, não apenas ao ensino fundamental. Ampliou-se a 

destinação de recursos, passando-se para vinte por cento da arrecadação dos Estados100 

com ITCMD, ICMS e IPVA e da receita transferida sobre a arrecadação do IPI, da receita 

                                                 

97 ADCT, art. 60, §6º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
98 A Emenda Constitucional nº 59/09 posteriormente complementa as alterações trazidas pela Emenda 53, 
alterando o atr. 208, I, da Constituição Federal, para especifica o dever do Estado com a educação 
mediante educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, além da oferta gratuita aos que 
não tiveram acesso na idade própria. O texto anterior, com redação dada pela Emenda 14, bem como o 
texto original do dispositivo, tratavam apenas do dever de garantia do ensino fundamental obrigatório e 
gratuito. 
99 Constituição Federal, art. 206, V e VIII, conforme alteração e inclusão pela Emenda Constitucional nº 
53/06. 
100 ADCT, art. 60, II, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. Conforme texto 
normativo, percentual aplicado sobre as receitas definidas nos arts. 155, I, II, e III, 157, II, 158, II, III e IV, 
159, I, “a” e “b”, e II. 
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transferida aos Municípios pela participação na arrecadação do ITR, IPVA e ICMS e do 

montante transferido aos Estados e Municípios pelos Fundos de Participação101. 

A complementação de recursos a ser realizada pela União é prevista ao Estado 

que não alcançar o valor mínimo por aluno definido como parâmetro nacional102. Define-

se, ainda, valores mínimos a serem destinados à complementação pela União, chegando-

se no quarto ano de vigência ao montante correspondente a dez por cento do total de 

recursos previstos aos fundos103. Inclui-se também a previsão de crime de 

responsabilidade do governante que deixar de cumprir a complementação da União ao 

FUNDEB, bem como deixar de observar os patamares mínimos de repasse104. 

No tocante à valorização da carreira do magistério, é definido ainda que cada 

fundo estadual não poderá empregar menos de sessenta por cento de seus recursos ao 

pagamento dos profissionais da educação105. O sistema do FUNDEB, dando continuidade 

ao quanto introduzido pelo FUNDEF, insere no contexto brasileiro de implementação de 

política pública o esforço de financiamento voltado à garantia de um padrão mínimo 

nacional de acesso ao serviço público, observado a partir da ação conjunta e cooperativa 

entre os três níveis federativos, observando-se a capacidade de arrecadação do ente por 

meio da vinculação de parte de sua receita e complementação por receita transferida. 

Por meio do FUNDEB, União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem 

assegurar o financiamento necessário para a melhoria da qualidade do ensino na educação 

básica, garantindo o padrão mínimo definido nacionalmente106. O detalhamento sobre o 

funcionamento dos fundos e cálculo dos valores de paradigma nacional e montante de 

                                                 

101 Alterações constitucionais posteriores ampliaram o percentual de destinação ao Fundo de Participação 
dos Municípios, ficando fora das referências da destinação ao FUNDEB dois repasses, de um por cento 
cada, destinados ao FPM conforme previsto pelo art. 159, I, “d” e “e”, incluídos, respectivamente, pela 
Emenda Constitucional nº 55/07 e pela Emenda Constitucional nº 84/14. 
102 ADCT, art. 60, V, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. O dispositivo 
também afasta do cômputo do valor a ser destinado ao FUNDEB pela União a arrecadação com a 
contribuição social do salário-educação, prevista como receita adicional para financiamento da educação 
básica, nos termos do art. 212, §5º, da Constituição Federal. 
103 ADCT, art. 60, VII, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. 
104 ADCT, art. 60, XI, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. 
105 ADCT, art. 60, XII, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. 
106 ADCT, art. 60, §1º, conforme redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 53/06. 
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transferência complementar aos entes subnacionais são estabelecidos pela Lei 

nº 11.494/07 e Decreto nº 6.253/07. 

A forma atual do FUNDEB tem vigência prevista até 2020. O mecanismo fora 

concebido, ainda no FUNDEF, como provisório, afim de se atingir determinadas metas 

educacionais, estabelecendo transitoriamente a forma de aplicação dos patamares 

mínimos de gasto em educação previstos no art. 212 da Constituição Federal – dezoito por 

cento para a União e vinte e cinco por cento para Estados, Distrito Federal e Municípios. 

Diante dos bons resultados e da eficiente forma de realocação federativa de 

recursos, tramitam propostas de nova Emenda à Constituição para seu estabelecimento em 

caráter definitivo. Verifica-se coincidência nas propostas – PEC nº 15/15, da Câmara, e 

PEC nº 24/17, do Senado – no tocante à revogação do art. 60 do ADCT e inclusão de um 

art. 212-A ao texto constitucional, para previsão então definitiva do FUNDEB. 

2.3.1. Dinâmica de transferência federativa. 

Caracteriza-se o FUNDEB por constituir na verdade um sistema integrado 

nacional de diversos fundos estaduais associados a um fundo federal, voltados à 

vinculação de receitas à educação a partir de um sistema nacional da área. Insere-se a 

transferência vertical da União aos Estados conforme a verificação de insuficiência de 

recursos, de acordo com a apuração do número de matrículas no ensino básico e 

ponderação de cada fase do ensino107. 

A dinâmica de transferência de recursos estrutura-se então pelo cômputo do 

valor anual por aluno em cada fundo estadual, obtido pela razão entre o total de recursos 

do fundo e o número de matrículas presenciais efetivas conforme os segmentos de atuação 

prioritária dos entes federativos multiplicado pelos fatores de ponderação aplicáveis108. 

Tais fatores de ponderação tem sua definição por uma Comissão Intergovernamental de 

                                                 

107 Lei nº 11.494/07, art. 8º. 
108 Lei nº 11.494/07, Anexo, item 1. A atuação prioritária de cada ente federado é definida pelo art. 211, 
§§2º e 3º, da Constituição Federal. 
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Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, composto por membro do 

Ministério da Educação, representantes regionais dos secretários estaduais de educação e 

representes regionais dos secretários municipais de educação109. 

Compete à comissão especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre 

as diferente modalidades e etapas do ensino básico, bem como tipos de estabelecimento, 

devendo levar em consideração a correspondência entre os custos reais de cada 

circunstância conforme estudos realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP)110. A diferenciação legal entre etapas e modalidades 

de ensino e tipos de estabelecimento leva em consideração os ambientes urbano e rural, 

tempo integral e tempo parcial, creche e pré-escola, anos iniciais e anos finais do ensino 

fundamental, ensino médio tradicional e ensino médio integrado ao ensino técnico, 

educação especial, educação indígena e quilombola, educação de jovens e adultos e 

formação técnica e profissional111. 

Para o primeiro ano de vigência do FUNDEB, os fatores de ponderação foram 

previamente definidos, atribuindo-se os maiores fatores de ponderação para ensino médio 

em tempo integral e ensino médio integrado à educação profissional, e os menores fatores 

de ponderação para educação de jovens e adultos112. Deve-se ressaltar que tais fatores de 

ponderação não refletem prioridades, mas sim ponderações sobre os custos para 

implementação do ensino em cada modalidade, etapa ou ambiente. 

Efetivadas as ponderações sobre custos proporcionais em cada circunstância 

de ensino, a distribuição da parcela de complementação da União estrutura-se pela 

ordenação decrescente dos valores anuais calculados por aluno em cada fundo estadual. 

Com a ordenação, complementa-se os recursos do último fundo até que alcance o valor 

anual por aluno do próximo fundo. Equalizados os dois últimos, passa-se à 

complementação destes até que se alcance o valor por aluno do próximo fundo. Tal 

                                                 

109 Lei nº 11.494/07, art. 12. 
110 Lei nº 11.494/07, art. 13. 
111 Lei nº 11.494/07, art. 10. 
112 Lei nº 11.494/07, art. 36. Ver ANEXO III. 
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procedimento se repete até que seja esgotada a parcela da União destinada à 

complementação113. 

O valor mínimo por aluno é obtido, portanto, não por um cálculo ideal de 

gasto, mas pela capacidade máxima de complementação. Esgotado o procedimento de 

complementação, apura-se o valor mínimo por aluno obtido nacionalmente. Constitui 

apenas valor de referência, não orientando o processo de complementação. Pelo contrário, 

é obtido a partir da conclusão do processo de transferência de recursos114. A 

complementação da União por meio da transferência vertical de recursos oferece 

condições para que os entes subnacionais aprimorem sua capacidade de aplicação de 

recursos, mas não assegura que seja atingido um nível ideal pré-definido. 

A transferência de recursos pela União está abrangida ainda pela garantia aos 

entes subnacionais de que tais recursos não serão objeto de retenção ou restrição, de modo 

similar aos recursos de rateio federativo115 – Fundos de Participação e transferência direta 

da arrecadação de determinados impostos. 

A complementação da União pode, ainda, reservar parcela, até o limite de dez 

por cento dos recursos reservado ao FUNDEB, para programas de melhoria da qualidade 

da educação básica, conforme projetos em colaboração entre Estados e Municípios ou 

consórcios municipais, desempenho do sistema de ensino, esforço fiscal dos entes 

federados e vigência de plano estadual e municipal de educação aprovado por lei116. O 

montante destinado pela União para tais programas de melhoria da educação básica não é 

deduzido do cálculo de recursos dos fundos estaduais na etapa de cálculo do valor para 

complementação117. 

 

                                                 

113 Lei nº 11.494/07, Anexo, item 3. 
114 Lei nº 11.494/07, art. 4º, §§1º e 2º. 
115 Lei nº 11.494/07, art. 5º e Constituição Federal, art. 160. 
116 Lei nº 11.494/07, art. 7º. 
117 Lei nº 11.494/07, art. 4º, §2º. 
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2.3.2. Efetividade de aplicação de recursos. 

O FUNDEB representa importante aprimoramento da relação federativa na 

aplicação de recursos e gestão de políticas públicas no país. O compartilhamento de 

responsabilidades entre os três níveis de governo e a dinâmica de vinculação e 

complementação de receitas estruturam um sistema capaz de observar padrões mínimos 

nacionais de acesso a serviço público na educação básica. 

Acerca do instrumento de fundos públicos na área da educação, Lisete Arelaro 

e Juca Gil (2006), apresentaram importante análise ainda nos debates sobre 

implementação do FUNDEB, contrapondo elementos positivos e negativos do 

mecanismo. Ressaltam que o uso de fundos para educação remonta à primeira Lei de 

Diretrizes e Bases, em 1961118, em que foram previstos o Fundo de Ensino Primário e o 

Fundo de Ensino Secundário, àquele tempo fontes importantes de complementação de 

recursos para a expansão destes níveis de ensino. 

Advertem os autores (Arelaro & Gil, 2006, pp. 80-87) que a referência à ideia 

de custo/unidade ou custo/cidadão, estabelecida já no âmbito da Constituição Federal a 

partir do SUS, para a gestão descentralizada do sistema de saúde, pode implicar maior 

precarização, puxando para baixo o referencial de recursos necessários. Seria adotado 

como parâmetro o custo mais baixo tolerável para o atendimento somente aos mais 

necessitados, empurrando-se a classe média para o provimento do serviço para a iniciativa 

privada – de modo similar à área da saúde. Apontam, além disso, que o formato do 

FUNDEB seria excessivamente intervencionista sobre a autonomia administrativa dos 

entes subnacionais, ao ampliar o alcance da destinação ao fundo das receitas vinculadas à 

área, impedindo a execução de políticas locais autônomas. 

Em defesa dos fundos  (Arelaro & Gil, 2006, pp. 75-76), dentre outros 

aspectos próprios da política educacional, apontam que os fundos propiciam a discussão 

conjunta entre União, Estados e Municípios sobre quais são os valores considerados 

                                                 

118 Lei nº 4.024/61. 
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suficientes, necessários e/ou possíveis para investimento em educação, debate 

democratizante que, em si, já ofereceria melhores condições de avaliação sobre a 

disponibilidade de recursos educacionais. Outro aspecto seria o papel da União na 

educação básica, passando de “manda-chuva” a corresponsável pela área.  

Verifica-se que desde o FUNDEF, o mecanismo de fundos estaduais para 

gestão da vinculação constitucional associados à complementação pelo fundo federal e 

relacionados a um padrão mínimo nacional contribuiu para que os gestores também 

levassem em conta as matrículas no sistema educacional como parâmetro de obtenção de 

recursos, vislumbrando o valor por aluno, o que contribuiu, inicialmente, para a 

universalização do ensino fundamental (Araújo, 2013, p. 116). 

Tal forma de financiamento descentralizado em paralelo a uma regulação 

nacional que estabelece parâmetros mínimos de qualidade a serem observados permite 

que a política pública seja desenvolvida no nível local com a segurança de um parâmetro 

mínimo suficiente de recursos para sua implementação. Todavia, deve-se observar a 

definição destes patamares mínimos que levam à complementação, vez que sua definição 

em níveis demasiadamente baixos pode representar a omissão da adequada 

complementação pela União, tornando inócuo o esforço equalizador. 

No caso concreto do FUNDEB, o parâmetro de equalização está relacionado 

a dois conceitos apresentados – padrão mínimo de qualidade e valor mínimo nacional por 

aluno. Os conceitos se relacionam, estando o valor de complementação da União baseado 

no valor mínimo nacional por aluno. Tal valor, contudo, parte da média nacional da 

capacidade de investimento por aluno. Ou seja, não necessariamente se atinge 

satisfatoriamente um padrão mínimo de qualidade, vez que o parâmetro à 

complementação terá como referência a média nacional (Bliacheriene, Lucena, Braga, & 

Oliveira Junior, 2016, p. 41). A crítica ao alcance da complementação passou a tratar mais 
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especificamente de um Custo Aluno-Qualidade, como parâmetro ideal, o que foi 

incorporado pelo Plano Nacional de Educação119.  

A despeito de insuficiência de recursos, face à concepção de um padrão de 

qualidade, em termos de efetividade o modelo do FUNDEB consolidou-se de modo 

destacado, fazendo-se presente em todos os municípios brasileiros e constituindo a 

principal fonte de financiamento da educação básica (Bliacheriene, Lucena, Braga, & 

Oliveira Junior, 2016, p. 42). 

Pertinente a crítica acerca do parâmetro para a definição do valor mínimo, vez 

que não orientado por um padrão de suficiência de recursos, mas sim delimitado pela 

capacidade de arrecadação. Entretanto, o sistema de fundos componentes do FUNDEB 

trata justamente da melhor operacionalização da vinculação constitucional à educação. 

Invariavelmente, os valores totais empregados serão definidos pela arrecadação. 

Na sistemática antecedente, do FUNDEF, era estabelecido um valor mínimo 

arbitrário120, o qual mostrou-se gradualmente defasado. A complementação da União 

passou a ser melhor regulada no FUNDEB, ampliando seu alcance. A defasagem do valor 

mínimo chegou a levar a apenas dois Estados atendidos pela complementação da União, 

em 2006, com o FUNDEF. A partir da nova metodologia, passou-se a nove Estados em 

2010, com o FUNDEB (Limonti, Peres, & Caldas, 2014), proporção que se manteve em 

2018 (FNDE, 2018). 

Na transição do FUNDEF para o FUNDEB, o parâmetro de cálculo foi 

alterado, promovendo a correção dos valores defasados até que fosse atingido para a 

                                                 

119 Lei nº 13.005/14, Anexo, itens 20.6, 20.7 e 20.8. O Custo Aluno-Qualidade é parâmetro para 
atingimento da Meta 20: “ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de 
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio”. 
120 ADCT, art. 60, §3º, na redação pela Emenda Constitucional nº 14/96. 
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contribuição da União o montante correspondente a dez por cento da arrecadação somada 

nos Estados e Distrito Federal, a partir do quarto ano de vigência121. 

O FUNDEB promove de fato uma segunda vinculação de receitas a partir da 

vinculação do art. 212 da Constituição Federal. Em virtude disso, mesmo com o esforço 

equalizador promovido, a capacidade de arrecadação dos entes subnacionais faz persistir 

desigualdade entre as capacidades de aplicação na área educacional. Ao apenas 

complementar as condições dos entes de menor arrecadação, o FUNDEB assegura um 

padrão mínimo, mas não é capaz de promover um efetivo esforço redistributivo (Abrucio, 

2010, p. 64). O cenário ideal, certamente, seria que um valor suficiente fosse o parâmetro 

para a complementação da União. 

2.3.3. Gestão e controle sobre o FUNDEB. 

A forma de gestão concebida para o FUNDEB concilia a diretriz nacional com 

a gestão local, observando o caráter descentralizado que marca o modelo político 

federativo da Carta Constitucional. Estudiosos da área educacional (Bliacheriene, Lucena, 

Braga, & Oliveira Junior, 2016) apontam falhas em termos de controle e transparência. A 

gestão dos recursos fica sob responsabilidade do órgão local responsável pela área da 

educação – secretaria de educação ou equivalente no âmbito local – havendo a 

transferência dos recursos do fundo para conta específica122. Para os autores, no âmbito 

municipal os elementos de transparência, controle e acompanhamento da gestão política 

da área educacional para os recursos do FUNDEB seriam falhos, vez que, salvo exceção 

de grandes capitais, estarem menos estruturado institucionalmente para tal exercício. 

Os mecanismos de controle sobre o FUNDEB seguem a perspectiva do 

controle social, instituindo-se conselhos para o fim de acompanhamento e controle sobre 

a distribuição, transferência e aplicação dos recursos dos fundos componentes do 

FUNDEB. Os conselhos devem ser instituídos no âmbito da União, dos Estados, do 

                                                 

121 ADCT, art. 60, VII, na redação pela Emenda Constitucional nº 53/06. 
122 Lei nº  9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), art. 69, §5º; Lei nº 11.494/07, art. 17; Decreto 
nº 6.253/07, art. 8º, parágrafo único. 
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Distrito Federal e dos Municípios, realizando conjuntamente à respectiva esfera de 

governo suas atribuições. 

A composição dos conselhos deve ser definida pela legislação local, seguindo 

parâmetros de composição definidos pela lei federal, abrangendo representantes 

governamentais da área de educação e da área econômica e representantes do conselho de 

educação do respectivo âmbito de governo, dos trabalhadores da educação, dos dirigentes 

da área educacional, dos pais de alunos e dos estudantes123. Tais conselhos possuem 

também a atribuição de supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 

orçamentária no âmbito da esfera governamental de sua atuação, visando a orientar a 

melhor obtenção dos dados estatísticos necessários à operacionalização dos fundos124. 

As atividades de fiscalização e controle sobre os recursos dos fundos 

componentes do FUNDEB, assim como do cumprimento do gasto mínimo obrigatório na 

área educacional, são de responsabilidade da Controladoria Geral da União, no respectivo 

âmbito, e dos órgão de controle interno dos Estados, Distrito Federal e Municípios, bem 

como dos Tribunais de Constas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

conforme respectiva jurisdição125. No tocante ao Tribunal de Contas da União, sua 

competência é definida não apenas no tocante às atividades exercidas pelos órgãos 

federais na seara educacional, mas também, e especialmente, sobre a parcela de 

complementação da União126. 

Deve haver prestação de contas sobre os recursos dos fundos pelos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, conforme procedimentos dos Tribunais de Contas 

competentes a seu controle externo, as quais devem ser instruídas com parecer do conselho 

responsável127. É conferida ainda expressamente competência do Ministério Público para 

o exercício de tal controle, especialmente quanto às transferências de recursos federais128. 

                                                 

123 Lei nº 11.494/07, art. 24, §1º. É prevista também, no §2º, a presença de representante do Conselho 
Tutela no âmbito municipal, se houver. 
124 Lei nº 11.494/07, art. 24, §9º. 
125 Lei nº 11.494/07, art. 26, I e II. 
126 Lei nº 11.494/07, art. 26, III. 
127 Lei nº 11.494/07, art. 27. 
128 Lei nº 11.494/07, art. 29. 
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Aprimorando o rigor sobre o controle da aplicação dos recursos na área educacional, 

define-se como causa para a intervenção federal sobre os Estados e o Distrito Federal, ou 

dos Estados sobre os Municípios, o descumprimento do art. 212 da Constituição, bem 

como das disposições legais sobre o FUNDEB129. 

Houve questionamento acerca do alcance da competência do Tribunal de 

Contas da União para o exercício de tal fiscalização sobre os recursos do FUNDEB. Sendo 

incontroverso diante do texto normativo que o TCU teria competência para a fiscalização 

da parcela de complementação da União, restaria dúvida se tal competência alcançaria a 

totalidade das verbas dos fundos estaduais componentes do FUNDEB que recebem 

complementação da União. Questionou-se, então, pela ADI nº 5.532/DF, alguns dos 

dispositivos relativos a tal competência130. 

A despeito da solução sem julgamento de mérito na ação, destacam-se 

elementos relevantes ao debate para a averiguação do alcance da competência do Tribunal 

de Contas. Os autores, Partido Solidariedade e sua Comissão Provisória no Estado de 

Pernambuco,131 questionavam a possível interpretação pelas normas impugnadas de que a 

competência atribuída ao TCU poderia alcançar quaisquer recursos integrantes dos fundos 

estaduais componentes do FUNDEF e do FUNDEB, inclusive a título de complementação 

da União. Orientava a preocupação dos autores a autonomia federativa132, entendendo pela 

competência do órgão local de controle externo o exercício de tal atribuição.  

Para os autores, a legislação mostrava-se imprecisa acerca dos limites das 

atribuições dos órgãos de controle externo. A transferência da União não deveria ser 

suficiente para o alcance da competência do TCU, vez que a transferência de recursos se 

                                                 

129 Lei nº 11.494/07, art. 28. 
130 Foram atacados o art. 11 da Lei nº 9.424/96, art. 25, caput, da Lei nº 11.494/07, art. 9º, caput e §§1º e 
2º, e art. 10, caput e §§1º e 2º, da Instrução Normativa nº 60/09 do Tribunal de Contas da União. Deixou-
se de questionar o art. 26, III, da Lei nº 11.494/07, que dispõe especificamente sobre a competência do 
TCU sobre a matéria, o que foi apontado em decisão monocrática do Min. Rel. Ricardo Lewandowski 
como razão para não apreciação do mérito da ADI em virtude da falta de impugnação de todo o conjunto 
normativo. 
131 Foi declarada pelo relator a ilegitimidade ativa da Comissão Estadual Provisória do Solidariedade. 
132 Para os autores, haveria ofensa ao art. 18, caput, e art. 71, caput e VI, da Constituição Federal. 



 

111 

opera por força de imposição constitucional, entendendo os autores tratar-se de rendas 

próprias dos entes subnacionais, irrecusáveis, distribuídas independentemente de 

aceitação expressa ou tácita. 

Para adequado exame da matéria deve-se ter em consideração que as 

transferências intergovernamentais da União observadas no mecanismo do FUNDEB 

possuem duas naturezas distintas. Há recursos transferidos que decorrem de início do 

mecanismo próprio de rateio federativo, seja a parcela correspondente dos entes 

subnacionais nos Fundos de Participação, seja a participação direta dos entes na 

arrecadação de determinados impostos. Tratam-se de transferências obrigatórias 

constitucionais e constituem receita própria dos respectivos entes subnacionais, na forma 

dos artigos 157, 158 e 159 da Constituição Federal. 

A parcela de complementação da União, por sua vez, também não se pode 

considerar transferência voluntária, vez que também constitucionalmente instituída133, 

chegando, inclusive, a sujeitar às sanções do crime de responsabilidade o chefe do Poder 

Executivo que a não observar corretamente134. Entretanto, constitui receita própria da 

União, não havendo similaridade de tal transferência com o mecanismo de rateio 

federativo. Em consonância com essa condição, o art. 26, III, da Lei nº 11.494/07 

especifica a competência do Tribunal de Contas da União quanto ao que tange aos órgãos 

federais e especialmente à complementação da União. 

A previsão do art. 26, III, da Lei nº 11.494/07 é, em essência, a aplicação ao 

caso específico do FUNDEB quanto previsto constitucionalmente para a competência do 

Tribunal de Contas da União, nos termos da disposição de que devem prestar contas ao 

órgão de controle externo do Congresso Nacional qualquer pessoa, física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilizar, arrecadar, guardar ou administrar recursos públicos ou 

pelos quais a União responda135.  

                                                 

133 ADCT, art. 60, V, VI e VII. 
134 ADCT, art. 60, XI. 
135 Constituição Federal, art. 70. 
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É específica a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de quaisquer 

recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 

aos Estados, ao Distrito Federal ou aos Municípios136. Não seria o caso. As transferências 

do FUNDEB não se constituem, efetivamente, por convênio ou similares. Tratando-se de 

transferência constitucional obrigatória, pertinente, então, o questionamento acerca do 

alcance do poder do controle externo da União.  

A manifestação do TCU na ADI, por sua vez, destaca outro elemento do rol 

constitucional de competências do órgão, mais amplo, para tal exercício. Decorreria tal 

poder da incumbência de julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

recursos públicos da administração direta e indireta do Poder Público Federal, assim como 

as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 

prejuízo ao erário público137. 

O parecer da Procuradoria Geral da República na ADI nº 5.532/DF destaca o 

entendimento de que o valor de complementação possui natureza federal e caráter 

vinculado, atraindo a competência fiscalizatória do Tribunal de Contas da União, em 

controle externo, e da Justiça Federal, para os fins de controle judicial.  

Reafirma o parquet a compreensão adotada pela própria corte de contas da 

União de que, havendo complementação da União, a competência do TCU estaria 

colocada para fiscalizar todo o conjunto de obrigações envolvidas, não se limitando, 

inclusive, aos aspectos financeiros da gestão. Haveria, em tal concepção, poder ao TCU 

para a fiscalização da totalidade das despesas. O limite relativo à complementação da 

União balizaria somente eventual condenação em débito, que se limitaria, então ao valor 

de complementação ou de outros repasses federais verificados138. 

                                                 

136 Constituição Federal, art. 71, VI. 
137 Constituição Federal, art. 71, II. 
138 TCU. Segunda Câmara. Acórdão 3.233/2017. Rel.: Min. ANDRÉ DE CARVALHO. 11/4/2017. TCU. 
Plenário. Acórdão 1.622/2017. Rel.: Min. ANDRÉ DE CARVALHO. 26/7/2017. 



 

113 

Com a extinção sem julgamento de mérito, deixou-se de apreciar em âmbito 

constitucional o alcance da autonomia federativa em face do exercício do controle externo 

da União. O questionamento dos autores na ADI guardava pertinência quanto ao alcance 

de tal competência sobre os recursos dos fundos estaduais componentes do FUNDEB, 

tratando-se de transferência constitucional obrigatória. O entendimento vigente, por sua 

vez, mostra-se cabível, vez que, conforme destacado, não corresponde a complementação 

a receita própria dos estados. Decerto é atribuição do TCU o exercício do controle sobre 

a parcela relativa à complementação federal, tendo em vista tratar-se do exercício pela 

União de sua obrigação no exercício do art. 212 da Constituição Federal. Por sua vez, a 

fiscalização sobre a totalidade dos recursos que tenham sido complementados, limitando-

se a eventual sanção ao volume transferido, embora decorra da fungibilidade dos recursos, 

pode eventualmente resvalar na autonomia federativa consagrada no art. 18 da Carta 

Constitucional. 

No tocante ao controle judicial, o Supremo Tribunal Federal, em exame de 

conflito negativo de competências, ainda em relação ao antigo FUNDEF, assentou que a 

existência da complementação da União condiciona a competência do Ministério Público 

Federal ou do respectivo Estado. De acordo com tal decisão, a atribuição para atuar em 

ação de reparação de dano ao erário por improbidade administrativa relativas a recursos 

do FUNDEF é do Ministério Público estadual, quando não se verificar no caso a 

complementação de verbas federais139. 

 

 

                                                 

139 STF. Plenário. ACO 1.156. Rel.: Min. CEZAR PELUSO. Data de julgamento 1.7.2009. “Ministério 
Público. Conflito negativo de atribuições. Ação civil de reparação de dano ao erário. Improbidade 
administrativa. Desvio de recursos do FUNDEF. Inexistência de complementação de verbas federais e de 
interesse da União. Feito da atribuição do Ministério Público estadual. Conflito conhecido e acolhido, para 
esse fim. É atribuição do Ministério Público estadual atuar em ação de reparação de dano ao erário, por 
improbidade administrativa concernente a desvio de recursos do FUNDEF, quando não tenha havido 
complementação de verbas federais.” 
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2.4. Conclusão. 

O instrumento dos Fundos Públicos mostra-se efetivo não apenas para a 

efetivação da transferência federativa indireta por fórmula (Fundos de Participação), mas 

também para a vinculação de receitas (Fundos de Destinação).  

A principal vantagem verificada pela operacionalização da vinculação de 

receitas por intermédio dos Fundos Públicos consiste no mecanismo de preservação do 

saldo, o qual assegura sua vinculação ainda que esgotado o exercício fiscal. Dessa forma, 

a dotação orçamentária de um exercício a determinado fundo não precisa implicar gasto 

naquele exercício, permitindo maior planejamento na área sócio-política atendida. 

Em regulamentação à vinculação constitucional de receitas à educação, 

estabeleceu-se o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, 

posteriormente ampliado para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica. Os fundos constituíram importante medida para disciplinar nacionalmente a 

vinculação constitucional de recursos, que abrange os três níveis governamentais. Ao 

instituir também os correspondentes fundos locais para operacionalizar tais recursos, o 

sistema de fundos foi capaz de estabelecer parâmetros nacionais mínimos a serem 

observados, como piso salarial para os profissionais da educação e um parâmetro mínimo 

de recursos por aluno matriculado, favorecendo políticas de expansão da rede. 

A implementação de tais fundos logrou disciplinar a vinculação de recursos, 

determinando uma segunda vinculação para aplicação especificamente na educação 

básica, e já organizando que as receitas transferidas vinculadas fossem direcionadas já ao 

fundo correspondente. Além destes importantes aprimoramentos, a principal inovação 

verificada consiste no critério utilizado pelo FUNDEB para a transferência de recursos 

pela União aos entes subnacionais.  

Trata-se de um importante modelo a ser observado pelos demais instrumentos 

de transferência governamental. Por meio dos fundos voltados à vinculação, pode-se 

reunir critérios federativos de transferência obrigatória condicionada de forma a efetivar 

políticas públicas. 
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A partir da experiência do FUNDEB, introduz-se uma terceira categoria na 

compreensão teórica acerca dos Fundos Públicos, em Direito Financeiro. Identifica-se o 

Fundo de Equalização como conceito próprio, caracterizado pelo critério de equidade 

como parâmetro orientador da alocação de recursos. O Fundo de Equalização não apenas 

realiza a transferência obrigatória mediante fórmula, como os Fundos de Participação, 

nem se limita a preservar a destinação de recursos a dada finalidade, como os Fundos de 

Destinação, mas operacionaliza os recursos a partir da avaliação de patamares mínimos 

de gasto ou de arrecadação do ente destinatário, ponderando a transferência a partir destes 

dados da realidade financeira. 

Os recursos operacionalizados por Fundo de Equalização podem ou não estar 

vinculados, constituindo sua principal vantagem a capacidade de considerar a necessidade 

fiscal do destinatário da transferência. O critério orienta-se, pois, pela equidade, 

mostrando-se capaz de realizar os objetivos constitucionais de superação das 

desigualdades regionais. 

A Equalização Fiscal consiste no critério de rateio que, ao considerar a 

realidade econômica, atribui à transferência intergovernamental maior racionalidade, 

buscando a equidade como parâmetro de alocação. Pela equalização garante-se que cada 

cidadão da federação tenha acesso a um mesmo padrão mínimo de serviços. 

A aplicação federativa de recursos deve orientar-se pela equalização, como 

forma de corrigir as disparidades e de superar as desigualdades regionais. A equidade é 

critério que se estabelece para o Brasil, tendo em vista a previsão constitucional como 

objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade solidária, a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais. 

A ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência digna, 

consagrando o princípio da justiça social. A interpretação constitucional acerca do 

Federalismo Cooperativo conforme concebido é, pois, parâmetro que exige a equidade 

como regra voltada à efetivação da superação das desigualdades regionais, estando em 

desconformidade com a Constituição os parâmetros de Federalismo Fiscal que não 

observem tais critérios.  
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A concentração da arrecadação deve ser solucionada pela melhor aplicação 

seguindo o critério de equidade, assegurando-se a desconcentração de recursos e a 

proteção de padrões sociais mínimos à toda a população. A experiência federativa 

verificada com o FUNDEB é exitosa, portanto, ainda que limitações tenham sido 

verificadas.  
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3. APLICABILIDADE DO MODELO DE EQUALIZAÇÃO FISCAL. 

A perspectiva apresentada pelo FUNDEB mostra-se valorosa aos desafios do 

Federalismo Fiscal Brasileiro, pela capacidade de conciliar vinculação de receitas e 

transferências intergovernamentais. Trata-se de exemplo bem-sucedido de integração dos 

três níveis governamentais em prol de uma área sócio-política definida, buscando-se, a 

partir da disciplina da vinculação constitucional para a área, aprimorar-se a transferência 

de recursos da União aos entes subnacionais por meio de um critério voltado a assegurar 

um padrão mínimo nacional para o provimento do serviço público. 

A experiência do FUNDEB oferece uma nova alternativa para as relações 

federativas. A crítica à fórmula de rateio dos Fundos de Participação deve observar o 

critério já verificado no FUNDEB, capaz de considerar as condições financeiras locais 

como parâmetro para as transferências. Passamos adiante ao exame das formas possíveis 

de aplicação do modelo de Equalização Fiscal e sua viabilidade como solução às 

limitações dos critérios vigentes de alocação federativa de recursos.  

3.1. Equalização como Paradigma ao Federalismo Cooperativo. 

A efetividade do Federalismo Cooperativo está diretamente relacionada a 

forma própria de relacionamento intergovernamental estabelecida entre os entes. A 

Equalização Fiscal se insere em um esforço mais amplo de relacionamento entre os entes 

federados, não restrita às transferências financeiras (Boadway & Shah, 2009, pp. 349-

350). Nesse sentido, busca-se também a harmonização de políticas públicas, almejando-

se eficiência econômica interna, implementação de padrões comuns de equidade e 

simplificação da administração fiscal. Tal esforço de harmonização se relaciona tanto com 

alguma harmonização do próprio sistema tributário quanto com a organização 

administrativa do Estado, tendo o governo federal melhores condições de harmonizar e 

padronizar as relações. 

Gilberto Bercovici (2003, pp. 239-244) ressalta que não basta o sistema 

federal estabelecer regras simples sobre repartição de competências e rendas, concebendo 

o federalismo como instrumento de integração. Para o autor, a unificação do espaço 
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econômico é garantia da própria unidade nacional no federalismo. “O princípio da 

igualação das condições sociais de vida significa que os cidadãos das regiões menos 

desenvolvidas têm o direito de que o Estado providencie para eles a mesma qualidade de 

serviços públicos essenciais que usufruem os cidadãos das regiões mais desenvolvidas”. 

A igualação das condições de vida constituiria diretriz fundamental do Federalismo 

Cooperativo, possibilitando-se a homogeneidade de condições somente pela garantia de 

capacidade política e econômica dos entes federados de satisfazerem suas funções, sendo 

necessária, portanto, a igualação da capacidade dos entes. 

No contexto brasileiro, instrumentalizando parte das relações federativas, 

verifica-se até aqui que os Fundos Públicos se inserem como formas de operacionalizar 

rateio e vinculação de receitas. A partir da experiência do FUNDEB, percebemos a 

viabilização de uma maior integração federativa voltada à implementação de políticas 

públicas nacionalmente uniformizadas. Nota-se também que o mecanismo de vinculação 

oferece proteção quanto à aplicação sócio-política do recurso, estendendo-se para além do 

exercício fiscal tal vinculação. Segregando-se em conta separada do fundo, o recurso pode 

ter aplicação conforme critérios definidos para cada finalidade de aplicação sócio-política 

ou de rateio regional. 

Entretanto, a insuficiência do modelo se mostra precisamente na forma de 

alocação de recursos. Inexiste padrão para a atuação dos Fundos de Destinação. Os 

critérios dos Fundos de Participação, por sua vez, não observam adequadamente as 

necessidades locais, os custos de implementação de serviços públicos e as condições 

próprias do ente destinatário de recursos em arrecadar os tributos de sua competência.  

A capacidade de considerar a realidade local e voltar-se às condições 

econômicas essenciais à efetivação de direitos pode ser implementada através da 

concepção de Equalização Fiscal, critério que se poderia inserir à dinâmica de rateio e 

vinculação dos Fundos Públicos. 

A efetivação de um sistema de equalização leva em conta que parte dos 

recursos arrecadados por determinado ente será repartido – seja verticalmente, do ente 

central aos subnacionais, ou dos subnacionais aos subnacionais locais, em nível inferior, 

seja horizontalmente, entre os entes subnacionais de mesmo nível. Apresentam-se, pois, 
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duas formas de definição dos recursos a repartir, uma na qual os recursos já estão 

previamente definidos e outra em que o próprio montante a ser repartido é uma variável, 

a depender do cálculo pretendido (Prado, 2006, p. 47). 

Assim, pode haver a previsão legal, ou constitucional, quanto à origem dos 

recursos, determinando-se o quanto deve ser rateado federativamente. Pode-se determinar 

tal montante a partir de percentuais definidos sobre determinados impostos, como previsto 

nos artigos 157, 158 e 159 da Constituição Federal, que instituem a repartição de receitas 

tributárias no caso brasileiro – diretamente entre os entes federados ou por intermédio dos 

Fundos de Participação. É possível também que a definição do montante de recursos para 

transferência opere-se a partir da simples correção sobre montante já fixado anteriormente, 

incrementando-se o valor conforme ajuste inflacionário ou por índice definido. Assim, o 

montante é fixo na origem, corrigindo-se pelo tempo. Há, por fim, a hipótese de definição 

política autônoma do governo central sobre o montante a ser partilhado – situação de alta 

centralização e discricionariedade. 

O modelo brasileiro insere-se no formato destacado de início. O mecanismo 

de rateio federativo, direto, conforme tributos específicos, e indireto, por meio dos Fundos 

de Participação, assegurada constitucionalmente a origem dos recursos a serem 

transferidos para os entes subnacionais. 

Outro modelo de transferências seria possível por meio da definição prévia do 

critério de equalização. O montante a ser transferido se definiria, então, a posteriori, a 

partir do parâmetro de equalização, conforme cálculo que, conforme variáveis fiscais 

definidas, como receita e despesa dos entes subnacionais destinatários, chegaria ao 

cômputo do quanto necessário para o atingimento de um nível pré-determinado de 

equalização. A fonte para um modelo de equalização pode tanto ser a receita federal, para 

transferência vertical, quanto também a receita de competência subnacional, em 

transferências horizontais. 

Conforme examinado, o exemplo encontrado no Federalismo Brasileiro de 

mecanismo de transferências conforme critério de equalização é o FUNDEB, pelo qual se 

insere a transferência federal em caráter complementar, a depender do volume de estados 
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em que o valor médio por aluno esteja abaixo da média nacional, suprindo-se tal diferença. 

O valor total a ser distribuído, no caso do FUNDEB, é definido a priori, com limitações. 

Na forma de rateio verificada atualmente no Federalismo Fiscal Brasileiro, 

fala-se em fluxos redistributivos, para os quais necessariamente se verifica a hipótese de 

uma dotação prévia de recursos, vez que se definem as transferências a priori, sem maiores 

constatações acerca da capacidade econômica local.  

No caso dos sistemas de equalização (Prado, 2006, pp. 48-49), tendo em vista 

o caráter de definição a posteriori, conforme ponderação da realidade econômica do local 

de destino dos recursos a transferir, é característico o mecanismo de definição futura do 

montante a ser transferido, sendo possível também que ocorra de forma pré-definida 

quanto ao montante total a transferir, alterando-se o montante de destino a cada ente 

subnacional conforme o cálculo empreendido para a equalização. Nos sistemas de 

equalização as duas formas são possíveis, caracterizando-se, por exemplo, o modelo 

canadense pela definição a posteriori do montante a ser transferido e o modelo australiano 

pela pré-determinação dos recursos destinados à equalização, conforme arrecadação 

integral de um dos impostos de competência federal. 

Para efetivação do mecanismo, faz-se necessário, pois, a um sistema de 

equalização, o estabelecimento de um ente gestor capaz de executar os cálculos 

necessários à aplicação do mecanismo de equalização. Prado (2006, p. 49) alerta para 

diferentes modelos pelo mundo, em que tais atividades são exercidas ou por comissão 

autônoma incumbida de tal procedimento ou pelo respectivo Ministério da Economia, 

Fazenda, Planejamento ou equivalente.  

No caso brasileiro, o corpo próprio dos Fundos de Participação, referenciados 

no Tribunal de Contas da União, seria o ente dotado de tal atribuição – levando-se em 

conta eventual efetivação da equalização a partir dos fundos. Também o modelo de 

conselhos gestores, a exemplo do FUNDEB, pode ser efetivo sobretudo nas hipóteses de 

coordenação entre vinculação e rateio, que será melhor explorada adiante. O conselho é 

capaz de avaliar e direcionar o cumprimento da política pública nos casos de vinculação 

a determinada área-sócio-política, chegando a propor alterações na própria fórmula de 
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rateio, se necessário, face aos dados empíricos considerados no acompanhamento da 

aplicação de recursos. 

Para a adequada fixação de um sistema de equalização deve-se determinar um 

parâmetro a ser adotado como referência para o cálculo do montante a ser transferido. No 

caso de um mecanismo de atuação em determinada área sócio-política, em que se pretende 

atingir as desigualdades regionais em uma pasta especifica – hipótese de interação de 

vinculação e rateio – a fixação do parâmetro de equalização pode se mostrar mais 

quantificável nos casos em que, pela natureza do serviço, seja possível apurar um valor 

unitário do serviço, como em serviços de educação ou infraestrutura. Nem sempre tal 

parâmetro é tão quantificável, contudo, como no caso de saúde, em que cada atendimento 

pode ter complexidade própria, atinente a enfermidades diversas e exigentes de vasta gama 

de procedimentos – exames, cirurgias, transplantes, medicamentos etc. 

Tratando-se de serviços quantificáveis por unidade, pode-se controlar o valor 

unitário por ente subnacional para o cálculo da equalização, de modo a se apurar o valor 

de complementação do preço unitário a ser desempenhado pela receita transferida. Nas 

hipóteses de serviços não mensuráveis unitariamente, faz-se necessário recorrer a 

indicadores socias de acesso ou cobertura por determinado serviço público, ou ainda à 

apuração de um montante aplicável per capita (Prado, 2006, p. 50). 

Os critérios de equalização ainda podem considerar diferentes arranjos para 

organização do sistema de equalização, devendo sempre levar em consideração a realidade 

econômica dos entes subnacionais – sua capacidade de arrecadação e de gasto. Pode-se 

estabelecer a equalização pela capacidade total de gasto per capita dos entes subnacionais, 

definindo-se as transferências conforme a totalidade de suas receitas fiscais. A finalidade 

de tal arranjo seria reduzir as diferenças em capacidade de gasto entre os entes. Todavia, 

tal organização não considera em toda sua complexidade as diferentes condições 

econômicas locais, que impõem diferentes custos para os provimentos de bens e serviços 

públicos, de tal forma que a mesma receita disponível per capita não implica a mesma 

capacidade de oferta estatal. 

Outra dificuldade enfrentada é que ao considerar a receita própria efetiva do 

ente subnacional corre-se o risco de favorecer uma queda da arrecadação do ente 
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subnacional, que seria sempre complementada pelo sistema de equalização, transferindo-

se o custo da ineficiência ou da opção política do ente subnacional a toda a Federação. A 

forma mais adequada, portanto, de implementação do mecanismo, deve envolver a receita 

potencial do ente, apurando-se de acordo com a capacidade de arrecadação regular qual 

seria sua receita nas condições normais de exercício de seu poder fiscal.  

Em tal hipótese seria adequado identificar a receita potencial conforme 

condições médias de esforço fiscal e alíquotas, de modo a que se um governo subnacional 

arrecadar mais ou menos que esse parâmetro médio, não tenha alteração do montante a 

ser transferido, consistindo em opção do poder local em tributar mais ou menos (Prado, 

2006, p. 51).  

Parece-nos que tal estabelecimento de condições médias seria um desafio 

político. A definição de alíquotas é também parte do exercício de competência tributária. 

Melhor seria adotar por padrão nacional o valor máximo possível, nos termos da 

competência tributária exercida, constituindo-se a fixação de alíquotas inferiores e 

ampliação de isenções em opção de política econômica dos entes locais, sem que haja um 

incentivo pelo sistema de equalização, voltado a suprimir as insuficiências locais da 

arrecadação. Ter-Minassian (2012, p. 11) alerta que os países que adotam mecanismos de 

equalização, na sua maioria, utilizam indicadores de capacidade de arrecadação tributária 

para a fórmula de distribuição de receitas.  

Anwar Shah (1994, pp. 13-15) analisa o modelo de apuração das necessidades 

fiscais sob a perspectiva de “sistema de gasto representativo”, pelo qual busca consolidar 

a apuração de gastos locais ou regionais desagregados entre funções principais como base 

para o cálculo das necessidades fiscais. Em tal perspectiva, deve-se levar em consideração 

categorias principais de gastos, identificar e quantificar a contribuição de tais categorias 

no total da despesa, de modo a computar os diferentes pesos proporcionais de cada 

segmento. A partir de tais valores, obter-se-ia um índice usando os valores ponderados 

para redistribuir a proporção de cada rubrica sobre o total de gastos, chegando-se então a 

um gasto hipotético por ente subnacional para cada categoria de serviços. A necessidade 

de gasto seria, então, o gasto hipotético calculado menos a média nacional ponderada per 

capita de gastos para tal rubrica no exercício analisado. 
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Alternativamente, o autor considera (1994, pp. 16-17) o acréscimo de fatores 

de avaliação dos resultados por cada ente subnacional conforme sua necessidade fiscal em 

face dos valores médios nacionais, obtendo-se um hipotético gasto per capita para cada 

categoria e calculando-se então um gasto padrão para cada categoria. A necessidade fiscal 

seria então calculada pelo gasto hipotético per capita menos o gasto per capita 

padronizado. 

A equalização a partir da capacidade fiscal (arrecadação) seria mais 

diretamente compreensível e factível de se implementar, em virtude de a decisão política 

que a orienta estar centrada no padrão de equalização. A equalização pelas necessidades 

fiscais (gasto) mostra-se mais complexa e controversa, por envolver decisões mais 

subjetivas acerca dos gastos a serem efetivados, seu grau de importância, seus custos 

unitários etc. (Boadway & Shah, 2009, pp. 369-370) 

Verificam-se, pois, diferentes modelos possíveis para apuração e 

quantificação das necessidades locais e consequente cálculo do montante necessário à 

transferência federativa vertical ou horizontal. Os entraves verificados na realidade 

brasileira para o estabelecimento de um mecanismo mais avançado de redistribuição 

federativa, com implementação de um sistema de Equalização Fiscal, consistem na 

reduzida padronização das estruturas de arrecadação da receita própria dos entes 

subnacionais e falta de dados padronizados pelos entes subnacionais sobre tais condições 

de arrecadação, constituindo empecilho à estimativa do potencial de arrecadação local 

(Rocha, 2013, p. 14). Da mesma forma, a carência de levantamento de dados sobre os 

custos locais dos principais gastos públicos. 

Diferentes experiências se verificam internacionalmente em Federalismo 

Fiscal. A equidade e a cooperação, como anteriormente ressaltado, não são critérios 

percebidos em todas as Federações, decorrendo da concepção constitucional de cada país 

a forma pela qual se concebe a desigualdade regional.  

Recorre-se, abaixo, a três exemplos para ilustrar iniciativas bem-sucedidas de 

implementação da Equalização Fiscal como critério de rateio de recursos, considerados os 

mais complexos do mundo (Prado, 2006, p. 198): Alemanha, Austrália e Canadá. As 

referências são de países que não gozam de desigualdades sociais e regionais tão intensas 
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como no caso brasileiro, representando, pelo contrário, economias industriais dentre os 

maiores índices de desenvolvimento humano. Contudo, são exemplos pertinentes para a 

discussão acerca da implementação da Equalização Fiscal como critério federativo. 

O mero transplante de suas soluções não atende às demandas sociais 

brasileiras. É pertinente, contudo, a análise dos instrumentos institucionais operados 

nestes países, que possam servir à avaliação de sua aplicabilidade ao Brasil, 

complementando-se o exame já efetivado sobre a primeira experiência local, com o 

FUNDEB. 

3.1.1. Modelo canadense. 

A solução utilizada pelo Canadá é destacada como um dos mais complexos 

sistemas de equalização com base na capacidade de geração de receita (Ter-Minassian, 

2012, p. 11).  No sistema canadense, calcula-se a capacidade tributária relativa de cada 

província com referência a uma média dos sistemas fiscais provinciais. Assim, as 

transferências às províncias partem de uma estimativa de arrecadação potencial, evitando-

se punir a arrecadação acima da média ou premiar a que se encontrar abaixo da média. 

O programa de equalização é financiado e administrado pelo governo federal 

através de receitas tributárias gerais que viabilizam transferências às províncias em que se 

identifica capacidade fiscal abaixo da média, referindo-se a capacidade fiscal à 

possibilidade da província em apurar receita conforme mensurado pela análise de 

diferentes bases tributárias (Béland & Lecours, 2010, p. 570). O programa de equalização 

é formulado de modo a combater as desigualdades regionais, devendo assegurar a 

autonomia das províncias.  

A Constituição do país consagra o critério de equalização como um 

compromisso para se assegurar que os entes subnacionais sejam dotados da receita 
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suficiente para prover níveis comparativamente razoáveis de serviços públicos a partir de 

patamares razoáveis de tributação140.  

A forma de cálculo dos recursos federais destinados à equalização e dos 

recursos das províncias considerados para apuração de suas capacidades sofreram 

modificações frequentes, tendo havido grande debate federativo no país acerca do peso a 

ser atribuído pelas receitas locais percebidas com a exploração de recursos naturais não 

renováveis – receita das províncias no sistema canadense.  

Em virtude da brusca alta nos preços do petróleo na década de 1970, as 

relações federativas se alteraram sobremaneira no país, tendo essa alteração de preços 

afetado a fórmula de rateio concebida, fazendo com que províncias ricas, antes 

consideradas acima do padrão de arrecadação, pudessem ser consideradas como 

dependentes de recursos transferidos, forçando modificações na fórmula de rateio. A 

legislação passou a expressamente excluir das transferências de equalização as províncias 

cuja renda per capita estivesse acima da média nacional (Béland & Lecours, 2010, p. 571).  

A fórmula para as transferências de equalização visa, então, prover recursos 

para as províncias consideradas abaixo da capacidade fiscal média, a qual é definida como 

a diferença entra a receita per capita apurada para cada fonte de receita em uma base 

nacional e a receita per capita apurada pela província em cada fonte de receita específica, 

adotando-se uma alíquota média nacional como referência (Krelove, Stotsky, & Vehorn, 

1997, p. 4044).  

Sua característica marcante consiste na forma de cálculo da estimativa de 

arrecadação per capita para mais de trinta fontes de arrecadação diferentes. A fórmula 

inicialmente considerava todas as províncias do país, passando posteriormente a 

considerar somente cinco províncias mais próximas de um padrão médio nacional, 

deixando-se de considerar as que alterariam demasiadamente a média nacional, seja pela 

                                                 

140 Constitution Act, 1982. 36 (2): “Parliament and the government of Canada are committed to the 
principle of making equalization payments to ensure that provincial governments have sufficient revenues 
to provide reasonably comparable levels of public services at reasonably comparable levels of taxation”. 
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percepção elevada decorrente da exploração de recursos naturais não renováveis, o que 

subiria demasiadamente a média, seja por se encontrarem com arrecadações muito abaixo 

da média, afetando negativamente a média nacional (Prado, 2006, pp. 195-196).  

O programa de equalização estrutura-se por uma conta aberta, de modo a que 

as transferências atendam a complementação da receita local sem que esteja definido, em 

regra, um montante específico federal para a transferência, sujeitando-se apenas a 

indicação de piso e teto. O montante para transferência é definido pelo cálculo da diferença 

de arrecadação entre as províncias. O sistema também não estima a necessidade fiscal do 

ente subnacional, visando primordialmente adequar as condições fiscais dos entes mais 

pobres ao padrão de referência (Prado, 2006, pp. 204-207). 

Trata-se de equalização assimétrica quando os entes subnacionais abaixo da 

média recebem a complementação pela receita transferida, não se operando qualquer 

transferência, nem positiva, nem negativa, aos entes acima da média – como no exemplo 

canadense (Ter-Minassian, 2012, p. 12).  

O cerne do programa de equalização canadense é assegurar as condições das 

províncias mais pobres. Caso uma província ao longo do tempo passe a perceber melhores 

condições de arrecadação ela perde o acesso às receitas – assemelhando-se o mecanismo 

à forma de equalização federativa observada sobre a parcela de complementação que 

verificamos no FUNDEB. 

3.1.2. Modelo australiano. 

Um critério mais amplo consiste na equalização pelas necessidades fiscais ou 

equalização do benefício. Por meio deste critério se consideram as necessidades básicas 

almejando-se garantir uma cesta real básica de serviços públicos, de modo que a dotação 

orçamentária equalizadora seja calculada conforme o valor necessário, no ente 

subnacional para se assegurar os serviços essenciais (Prado, 2006, p. 52). 

O modelo australiano enquadra-se neste critério, havendo equalização formal 

das necessidades de gastos. Atua o mecanismo visando assegurar que os entes 

subnacionais tenham a capacidade de fornecer os bens e serviços públicos de sua 
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competência em nível equivalente à média nacional – já se levando em conta as diferenças 

regionais de custos, perfil demográfico e condições geográficas (Ter-Minassian, 2012, p. 

11). O sistema combina a equalização da capacidade de arrecadação com as necessidades 

de gastos dos entes subnacionais na oferta de bens e serviços públicos. 

O mecanismo de equalização é operacionalizado no país a partir do princípio 

de que a cada estado deve ser garantida a capacidade de prover o mesmo padrão de 

serviços públicos que os demais estados, se aplicar o mesmo esforço para auferir receita 

por suas próprias fontes e conduzir suas atribuições com o mesmo nível de eficiência 

operacional (Craig, 1997, p. 3473). 

O procedimento efetivado consiste na estimativa da capacidade fiscal per 

capita padrão, referenciado o cálculo em condições médias de alíquotas, esforço e 

eficiência fiscal. Compara-se a capacidade fiscal estimada por estado com a média do país, 

definindo-se então a necessidade fiscal. Procede-se à equalização das condições de 

provisão de serviços por meio do cálculo dos custos dos serviços essenciais demandados, 

quantificando-se adequadamente a extensão dos serviços a serem fornecidos, o peso de 

cada serviço no orçamento dentro de uma média nacional e ponderando-se as diferenças 

de custos para o provimento de serviços públicos em cada ente.  

Identificam-se para a conclusão do cálculo, fatores que impliquem aos 

diferentes governos gastos maiores ou menores para a mesma unidade de serviço. Para 

cada rubrica é avaliada a necessidade fiscal, consolidando-se a mensuração nas mais 

variadas áreas sócio-políticas de modo a determinar as necessidades totais. São levados 

em consideração no cálculo das necessidades fiscais diversos fatores demográficos como 

a presença de idosos, crianças em idade escolar, povos nativos, como implicações para as 

políticas em saúde e educação. Influenciam também os fatores de custos a extensão 

territorial, a dispersão da população e a dimensão das cidades do território (Prado, 2006, 

p. 285). 

Define-se um conjunto de indicadores pelo qual se processam as 

transferências. Diante das disparidades relativas dos estados na geração de receitas e nos 

custos para suas atividades, abatidas outras transferências já recebidas, os estados devem 

receber o valor per capita de transferências gerais que equalize sua participação conforme 
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valor per capita uniforme a todo o país. O modelo está voltado à garantia de que os entes 

subnacionais sejam dotados de condições financeiras para a oferta do padrão de serviços, 

não havendo meio do governo central forçar a atuação dos estados (Prado, 2006, pp. 291-

295). 

O modelo australiano, a despeito da dificuldade de cálculo decorrente das 

variáveis envolvidas, mostra que observados parâmetros mínimos de oferecimento dos 

serviços públicos e conforme levantamentos estatísticos acerca das condições sociais 

enfrentadas, é possível mensurar o custo mínimo local para provimento de uma cesta 

básica de serviços, computando-se, então, o quanto necessário à complementação por 

meio de receita transferida voltada à equalização de modo a garantir que cada ente 

subnacional tenha recursos para os serviços essenciais. 

3.1.3. Modelo alemão. 

O modelo verificado na Alemanha caracteriza-se como um sistema baseado 

em padrões relativos. A partir de uma média nacional, envolve trocas horizontais, de modo 

que os entes subnacionais abaixo do padrão recebem as transferências, ao passo que os 

entes acima do padrão contribuem com o sistema, transferindo excedente. O Imposto de 

Valor Agregado (IVA) arrecadado pelos estados alemães (Länder) é distribuído 

observando tal critério. O sistema alemão difere, portanto, dos padrões absolutos, os quais 

se caracterizam por transferências de equalização que se estruturam para o fornecimento 

de uma cesta básica padronizada de serviços (Ter-Minassian, 2012, p. 12).  

A Federação Alemã prevê uma uniformidade das condições de vida 

nacionalmente, mais que a garantia de um padrão mínimo. A despeito da organização 

federativa, o modelo se estrutura por um papel destacado do governo central e maior 

uniformidade legislativa e do sistema tributário, conferindo características unitárias ao 

federalismo do país (Föttinger & Spahn, 1997, p. 4219). 

O processo de reunificação com o Leste também conferiu ao país um desafio 

destacado de superação das desigualdades internas, pelo qual diferentes mecanismos de 

transferências intergovernamentais foram concebidos. Os estados ocidentais, com 

atividade econômica mais pujante, resistiram de início à participação da parcela oriental 
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no mecanismo horizontal de equalização. Mecanismos de transferências verticais não 

condicionadas foram fortalecidas para favorecer a melhoria das condições 

socioeconômicas da parcela oriental do país durante a década de 1990 (Föttinger & Spahn, 

1997, p. 4336). 

A forma de distribuição dos recursos é destacadamente cooperativa. Com base 

em compartilhamento inicial vertical se define o montante total de recursos que cabe aos 

governos subnacionais, realizando-se, primeiro, a partilha horizontal dos recursos 

estaduais e, posteriormente, a complementação da União visando o ajuste final da 

capacidade de gasto (Prado, 2006, p. 101). 

Parcela dos impostos é transferida diretamente aos estados, em caráter 

devolutivo – arrecadados pelo governo central, são contabilizados para transferência como 

se fossem tributos próprios dos entes subnacionais. O IVA, por sua vez, é arrecadado pelos 

estados, mas sua receita não é diretamente do ente que arrecada, compondo a parcela 

redistributiva federal. É previsto que vinte e cinco por cento da cota estadual do IVA seja 

rateada de forma a elevar a receita per capita dos estados que ficam abaixo da média 

nacional de arrecadação. Tal fórmula para o IVA somente é possível porque a despeito da 

arrecadação estadual do imposto, sua cobrança ocorre uniformemente na federação, não 

sendo apropriado pelo ente subnacional (Prado, 2006, pp. 101-104).  

Para o rateio da parcela destinada à equalização, calcula-se a capacidade 

financeira dos estados, pelo somatório de todas as receitas próprias e receitas 

compartilhadas, obtendo-se a capacidade financeira média do conjunto dos estados e a 

capacidade financeira individual per capita de cada ente. Os estados que se encontrem 

abaixo de noventa e dois por cento da média estão habilitados a receber os recursos 

compensatórios. Caso os recursos não sejam suficientes até o patamar definido, a 

complementação segue até o limite material possível. Na hipótese de algum estado não 

contemplado pelos recursos de complementação passar a se encontrar abaixo da média 

posteriormente à transferência, os demais estados que não precisaram de complementação 

são encarregados de transferir os recursos necessários ao atingimento do patamar (Prado, 

2006, pp. 105-106). 
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De forma semelhante ao sistema observado ao IVA, o Federalismo Fiscal da 

Alemanha conta com um sistema de compensações financeiras interestaduais. Por meio 

de tal mecanismo também se calcula a capacidade financeira individual e média dos 

estados, com a ponderação per capita, considerados também os municípios. As 

capacidades fiscais são novamente comparadas com a média nacional, dividindo-se os 

estados entre os que verificam superávit e o que apresentam déficit. São transferidos então 

recursos dos superavitários aos deficitários. Os estados mais ricos pagam mais – os estados 

que se encontrem acima de cento e dez por cento da média entregam oitenta por cento 

desta diferença para o fundo de compensação. Insuficiente os recursos, os estados a partir 

de cento e dois por cento da média entregam sessenta e seis por cento de seu excedente. 

Ainda pendente, os estados a partir de cem por cento da média contribuem com quinze 

por cento do superávit percebido (Prado, 2006, p. 109). 

O modelo alemão é exemplar nesse sentido por sua capacidade de não 

depender da atuação do governo central para a promoção da equidade, operando-se a 

autonomia dos entes subnacionais inclusive no tocante às transferências 

intergovernamentais efetivadas horizontalmente. É marcante também do modelo o esforço 

em assegurar que o mesmo padrão de serviços públicos seja oferecido em todo o país, 

combatendo-se de modo incisivo as disparidades regionais. A descentralização convive 

ainda com uma alta capacidade de coordenação central.  

O modelo difere dos verificados para Austrália e Canadá quanto à forma de 

percepção das capacidades fiscais. Como as transferências são horizontais e o sistema 

tributário altamente uniforme, a referência é a arrecadação efetiva, não uma estimativa de 

capacidade fiscal.  

3.2. Adequação do Modelo de Fundo de Equalização Fiscal. 

O critério de Equalização Fiscal adequa-se à estrutura típica dos Fundos 

Públicos ao conciliar rateio e vinculação, ou seja, atingir investimento sócio-político e 

superação das desigualdades regionais simultaneamente. Um modelo de Fundo de 

Equalização consiste, pois, em um fundo dotado de critério de rateio federativo não restrito 

ao fluxo redistributivo, mas observando a realidade econômica local, a capacidade do ente 
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destinatário em arrecadar recursos próprios e os custos de realização dos serviços públicos 

pretendidos. 

Conceitualmente, pois, os Fundos de Equalização estruturam transferências 

obrigatórias que “visam equilibrar a capacidade dos diferentes governos subnacionais para 

oferecer bens e serviços sob sua responsabilidade em níveis predeterminados em termos 

de quantidade, qualidade e relação custo-efetividade” (Ter-Minassian, 2012, p. 10). Por 

tal sistema, pode-se buscar não apenas a transferência de recursos de acordo com o critério 

regional ou inverso da renda, mas que se equalize o valor a ser transferido, de acordo com 

a capacidade e a realidade de cada ente federado, conforme um padrão mínimo. 

O FUNDEB, anteriormente FUNDEF, caracteriza-se então como a 

experiência pioneira de sistema de equalização na estrutura federativa brasileira, ao forçar 

trocas horizontais de receita entre governos somadas a aportes complementares do 

governo central, conforme definido em função da receita final obtida pelos entes 

subnacionais (Prado, 2006, p. 47).  

O modelo pode, e deve, ser ampliado. Por exemplo, caso haja a equalização 

pelas despesas com saúde, pode ser estabelecido um valor médio nacional e repassado 

pela União a cada unidade federada o valor suficiente para que chegue a esse patamar. Os 

que estiverem acima da média nada receberiam. 

Considerando as dificuldades, sobretudo políticas, para a implementação do 

modelo, Fernando Scaff  (2014, p. 316) ressalta que “o sistema de 'equalização' (pela 

receita ou pelas despesas) tende a ser muito melhor que o da simples 'partilha' de recursos, 

pois permite a distribuição dos recursos públicos de maneira mais equânime entre as 

unidades federadas”. Ainda, no caso das receitas patrimoniais, sobretudo, Scaff destaca 

que o modelo de Fundos de Equalização é adequado, considerando-se sua forte rigidez 

locacional. 

Ressalte-se também que os sistemas de equalização não se restringem à 

responsabilidade do governo federal na complementação da receita local. Ainda que se 

almeje o preenchimento da brecha vertical, este não é o único desajuste federativo a ser 

solucionado por meio de um sistema de Equalização Fiscal. Considerando-se, por 
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exemplo, o protagonismo do ICMS nas receitas estaduais (Ter-Minassian, 2012, p. 13),  

nos conflitos federativos brasileiros em decorrência da forma de cobrança sobre operações 

interestaduais, um sistema de equalização estruturado por transferências horizontais seria 

um importante mecanismo de compensação aos Estados em uma reforma para uma 

eventual migração para um sistema mais nacionalmente uniforme de incidência. 

Ou seja, não apenas sob a responsabilidade do governo federal, mas uma 

estrutura federativa de cooperação horizontal entre os estados poderia formar um 

importante instrumento de equalização, com transferências positivas e negativas entre os 

entes, ou seja, havendo entes recebedores e entes fornecedores a um Fundo de 

Equalização, em soma zero no total de transferências (Shah, 1994, p. 18). Tal mecanismo 

de transferências interestaduais poderia operar paralelamente a um sistema de 

complementação das receitas locais por meio das transferências verticais a partir do 

governo federal.  

É certo que um modelo da equalização poderia favorecer o estabelecimento 

de um parâmetro claro de arrecadação e, desse modo, reequilibrar a alocação de recursos 

nacionalmente. Um aprimoramento da estrutura de Fundos Públicos que adotasse um 

modelo de Equalização Fiscal poderia aperfeiçoar as relações federativas, atuar sobre as 

desigualdades regionais e promover maior racionalização da aplicação de recursos, 

passando a levar em consideração a realidade local e a proteção a padrões sociais mínimos 

de atendimento em bens e serviços públicos. 

3.2.1. Aperfeiçoamento do rateio federativo. 

O mecanismo atualmente vigente para efetivação das transferências 

federativas indiretas mostra-se insuficiente, conforme analisado no presente trabalho. 

Falta ao sistema um critério mais completo que promova a Equalização Fiscal, nos moldes 

já verificados no Fundo para Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É 

essencial que os Fundos de Participação sejam reformados, incorporando critérios além 

dos fatores componentes dos coeficientes utilizados, extensão populacional e inverso da 

renda per capita. 
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Apesar do esforço de redistribuição verificado pelos Fundos de Participação, 

havendo alguma transferência da riqueza produzida de forma concentrada nas regiões Sul 

e Sudeste para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, os efeitos mostram-se 

insuficientes e dissipados dentro das macrorregiões, sem efetivamente combater as 

disparidades (Rubinstein, 2010, pp. 273-275). 

A declaração de inconstitucionalidade dos antigos critérios de rateio do FPE 

havia oportunizado o urgente debate sobre a forma de organização e cooperação federativa 

do país. Infelizmente, perdeu-se a oportunidade de introduzir ao mecanismo do FPE um 

critério de Equalização Fiscal capaz de assegurar patamares mínimos de arrecadação aos 

Estados, de acordo com a condição econômica local. Não surpreende que em face dos 

novos critérios instituídos pela Lei Complementar nº 143/13 já tenha sido proposta Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, movida pelo Governador do Estado de Alagoas141.  

Na ação proposta, o autor assevera persistirem no novo critério de rateio os 

mesmos vícios apontados no critério anterior, embasando-se a participação dos entes 

federados, majoritariamente, nos mesmos coeficientes individuais atribuídos em 1989, 

aplicados até o exercício de 2015 e, a partir do exercício seguinte, corrigidos pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e pelo equivalente a setenta e cinco 

por cento da variação real do Produto Interno Bruto do ano anterior142. Sobre parcela 

excedente ao montante calculado se insere o critério baseado em novos coeficientes 

individuais de participação, calculados a partir dos fatores de extensão populacional e 

inverso da renda per capita143. 

Pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal, há bons fundamentos no 

quanto alegado pelo Governador do Estado de Alagoas. Os critérios de rateio federativo 

não podem ser negligenciados dessa forma. Ao editar-se a Lei Complementar nº 143/13 

mantendo como referencial predominante os mesmo índices fixos de participação dos 

                                                 

141 ADI nº 5.069/DF. Rel. Min. Cármen Lúcia. Distribuído em 25.11.2013, originalmente para relatoria do 
Min. Dias Toffoli e posteriormente redistribuído em 13.9.2018, em virtude da posse do relator na 
presidência do Tribunal. 
142 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, I e II, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/13. 
143 Lei Complementar nº 62/89, art. 2º, III, conforme alteração pela Lei Complementar nº 143/13. 
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Estados atribuídos pelo legislador em 1989, apenas corrigindo-se os valores por índice 

inflacionário e de crescimento da economia do país, deixou-se a de considerar a mudança 

de realidade econômica das diferentes regiões do país, capacidades de arrecadação, 

mudanças demográficas e demandas por bens e serviços públicos.  

Não se orienta a Lei Complementar nº 143/13 pelo quanto disposto na 

Constituição Federal, que determina às normas de rateio o objetivo da promoção do 

equilíbrio socioeconômico entre Estados e entre Municípios144. Não se pode sustentar que 

a manutenção de coeficientes atribuídos há trinta anos seja capaz de refletir a demanda 

atual dos Estados por receita transferida. Ressaltamos, adicionalmente, que também a 

avaliação para a parcela excedente, em que os coeficientes de participação se definem por 

fatores de extensão populacional e inverso da renda per capita, também não observa na 

completude necessária as complexidades fiscais que se deve atingir por meio do rateio 

federativo. 

Ademais, o Fundo de Participação dos Municípios não escapa dos vícios 

apontados ao FPE. Ao priorizar o fator populacional, considerando sobretudo faixas fixas 

para o coeficiente individual de participação conforme os números de habitantes145 e 

ponderando pelo inverso da renda per capita somente para as capitais de Estado146 e para 

os municípios de maior fator populacional147, o FPM desconsidera a capacidade de 

arrecadação local e as demandas sociais. Considerando a base tributável pelos Municípios, 

acabam concentrando-se recursos nas localidades mais populosas e urbanizadas. 

A introdução do critério de Equalização Fiscal é capaz de adequadamente 

inserir ao sistema de rateio federativo um mecanismo de efetiva busca de superação das 

desigualdades regionais e promoção do equilíbrio socio econômico entre os entes 

federados. Ainda que se discuta quais indicadores deveriam constar e sob quais pesos no 

cômputo do parâmetro nacional, o que o critério de equalização aprimora à forma de rateio 

                                                 

144 Constituição Federal, art. 161, II. 
145 Código Tributário Nacional, art. 91, §2º, conforme alteração pelo Decreto Lei nº 1.881/81. 
146 Código Tributário Nacional, art. 91, §1º, conforme alteração pelo Ato Complementar nº 35/67. 
147 Decreto Lei nº 1.881/81, arts. 2º e 3º. 
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federativo consiste na mensuração das necessidades fiscais, atuando a receita concentrada 

no ente central como mitigadora das insuficiências de arrecadação nas regiões menos 

favorecidas. 

Para conformidade com o Federalismo Cooperativo, faz-se necessária a 

reforma dos critérios dos Fundos de Participação. Não é possível promover os critérios de 

equidade e cooperação, sem que se adotem parâmetros relacionados à capacidade fiscal e 

à necessidade fiscal dos entes subnacionais, almejando-se garantir um nível mínimo para 

os serviços públicos descentralizados (Rubinstein, 2010, p. 278). 

A implementação de um sistema de Equalização Fiscal no âmbito dos Fundos 

de Participação deve orientar-se pela garantia de que os diferentes entes subnacionais 

sejam dotados da mesma capacidade de oferecimento de bens e serviços públicos, de 

modo a que o mecanismo de transferências assegure a capacidade dos Estados e 

Municípios em realizar o gasto necessário, complementando o esforço do ente subnacional 

pela própria receita (Ter-Minassian, 2012, p. 22). Constitui a Equalização Fiscal o critério 

próprio para o cumprimento do quanto disposto pela Constituição Federal para a 

cooperação entre os entes federados e superação das desigualdades148. 

3.2.2. Vinculação de receita e a “cesta básica de serviços”. 

O modelo de Equalização Fiscal mostra-se pertinente não apenas para a 

adequação do rateio federativo do produto arrecadado, mas também para a melhor 

aplicação do recurso vinculado. Conforme analisado, um importante mecanismo de 

vinculação da receita pública opera-se pelos Fundos de Destinação. A exemplo do 

FUNDEB, a observância de um critério nacional para oferta de bens e serviços públicos 

pode ser replicada às demais áreas sócio-políticas. 

Com efeito, o FUNDEB tem seu componente federativo inserido já por força 

do art. 212 da Constituição Federal, que impõe a vinculação de receitas aos três níveis 

                                                 

148 Constituição Federal, art. 3º, III, art. 43, art. 161, II e art. 170, VII. 
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governamentais. Não apenas na área da educação, contudo, existe a necessidade de 

coordenação de esforços entre os diferentes níveis federativos. Independentemente da 

previsão de competência comum entre os entes, como no caso da educação, feita divisão 

aproximada pelas etapas educacionais, o que se verifica é que essencialmente a atuação 

conjunta entre Municípios, Estados e União é necessária nas mais variadas áreas.  

Mesmo os Estados mais ricos da Federação recorrem ao auxílio federal em 

diferentes momentos. O que se verifica, de fato, é que seja pela execução direta de políticas 

públicas seja por meio de transferências voluntárias a União se faz presente em diferentes 

áreas sócio-políticas em todo o país.  

Sem prejuízo à execução direta da política pública pela União ou à 

transferência voluntária de recursos aos entes subnacionais, o critério de Equalização 

Fiscal também deveria nortear as demais áreas sócio-políticas, nos moldes do verificado 

para a educação. Observa-se, no plano federal, a proliferação de fundos voltados à 

vinculação de recursos para as mais variadas áreas, sem que, efetivamente, ocorra a 

integração entre esse recurso federal e a implementação da política pública na base. 

Nos termos da concepção de Equalização Fiscal e sua melhor aplicação, a 

partir da elaboração de uma cesta básica de serviços públicos (Ter-Minassian, 2012, p. 

12), seria pertinente à situação brasileira ampliar a experiência do FUNDEB para demais 

áreas que possam ser consideradas prioritárias. Juntamente à área da educação, uma cesta 

básica de serviços poderia ser concebida, de início, com saúde e segurança pública, 

listando-se temas recorrentes dentre as preocupações sociais dos tempos atuais, não 

necessariamente os únicos de importância para uma agenda social no país, mas certamente 

os mais elementares e pressupostos para a construção de uma sociedade civilizada. 

A formulação de uma cesta básica de serviços públicos está intimamente 

ligada à concepção de garantia do mínimo existencial. A preocupação que orienta o 

critério de equalização é a possibilidade material de garantia da oferta mínima de bens e 

serviços, atuando as transferências intergovernamentais para assegurar tais condições aos 

entes subnacionais que não possam promover satisfatoriamente pelas receitas próprias. 

Trata-se de medida financeira voltada à dignidade da pessoa humana. Busca-se o pacote 

mínimo que assegure aos cidadãos o gozo de seus direitos (Scaff, 2018, pp. 316-319).  
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Na área da saúde, a integração entre os diferentes entes federativos é ainda 

mais destacada, havendo, como na área da educação, vinculação de receitas com a 

previsão de um patamar mínimo constitucional para o gasto na área. Determina-se, para a 

União, que não se empregue menos de quinze por cento da receita corrente líquida149. 

Associado o financiamento da saúde ao da seguridade social150, há competência comum 

aos três níveis federativos para a atuação na área, determinando-se que, mediante 

parâmetros a serem reavaliados a cada cinco anos, devem ser previstos critérios para o 

rateio de recursos da União vinculados à saúde destinados aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, assim como dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios, 

objetivando-se a progressiva redução das disparidades regionais151. 

Para assegurar o gasto mínimo na área e operacionalizar tal mecanismo de 

rateio dos recursos vinculados constitucionalmente à saúde nos três níveis federativos, foi 

instituído o Fundo Nacional da Saúde152, mecanismo federativo pelo qual se estabelece 

um Fundo de Saúde correspondente a cada Estado, ao Distrito Federal e a cada Município. 

Essencialmente, o mecanismo dos Fundos de Saúde observa a vinculação de receitas à 

área quando da transferência obrigatória de recursos componentes do próprio rateio 

federativo, tanto de transferência direta quanto por meio dos Fundos de Participação. 

Instituídos por Lei Complementar os patamares mínimos de gasto dos entes subnacionais 

com saúde153, a União transfere os recursos afetados à conta própria dos Fundos de 

Saúde154. 

No tocante à parcela própria da União, prevê-se o rateio aos entes subnacionais 

observando as necessidades de saúde da população, dimensões epidemiológicas, 

demográficas, socioeconômicas, espacial e de capacidade de oferta de ações e serviços de 

                                                 

149 Constituição Federal, art. 198, §2º, I, conforme alteração pela Emenda Constitucional nº 86/15. 
150 Constituição Federal, art. 198, §1º. Referência ao art. 195, que disciplina o financiamento da seguridade 
social, o qual dispõe em seu §10: “A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o sistema 
único de saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos” – texto incluído pela 
Emenda Constitucional nº 20/98. 
151 Constituição Federal, art. 198, §3º, II, conforme inclusão pela Emenda Constitucional nº 29/00. 
152 Lei Complementar nº 141/12. 
153 Lei Complementar nº 141/12, art. 6º e art. 7º. 
154 Lei Complementar nº 141/12, art. 16. 
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saúde, competindo ao Ministério da Saúde definir e publicar os montantes a serem 

transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, observada metodologia aprovada 

pelo Conselho Nacional da Saúde. Consiste o conselho em órgão colegiado, permanente 

e deliberativo, integrante da estrutura do Ministério da Saúde e composto por 

representantes do governo, dos prestadores de serviços de saúde, dos profissionais da 

saúde e da sociedade civil, organizada enquanto usuária do Sistema Único de Saúde155. 

À semelhança da área educacional, também para a área da saúde, quanto às 

funções de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, ou funções 

equivalentes, há previsão constitucional de Plano de Carreira, piso salarial e 

regulamentação sob diretrizes nacionais, competindo à União prestar assistência 

financeira complementar aos entes subnacionais, de modo a assegurar as condições 

materiais para tal cumprimento156. 

O financiamento à saúde tem suas peculiaridades, demandando mecanismos 

mais precisos para a apuração dos custos locais envolvidos. Tais dificuldades não obstam, 

contudo, a aplicação de uma fórmula voltada à Equalização Fiscal, considerando-se, 

sobretudo, o adequado cumprimento da determinação específica de superação de 

desigualdades no rateio federativo dos recursos vinculados à saúde. A referência 

primordial observada na área educacional constitui-se pela adequada sinergia entre 

vinculação de recursos aplicada aos três níveis federativos, inserindo-se a parcela da União 

                                                 

155 Decreto nº 5.839/06. A proporção na composição do conselho é determinada pelo art. 3º do Decreto: 
“Art. 3º O CNS é composto por quarenta e oito membros titulares, sendo: I - cinqüenta por cento de 
representantes de entidades e dos movimentos sociais de usuários do SUS; e II - cinqüenta por cento de 
representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde, 
de representantes do governo, de entidades de prestadores de serviços de saúde, do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde - CONASS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - 
CONASEMS e de entidades empresariais com atividade na área de saúde. § 1º O percentual de que trata o 
inciso II do caput deste artigo observará a seguinte composição: I - vinte e cinco por cento de 
representantes de entidades de profissionais de saúde, incluída a comunidade científica da área de saúde; II 
- vinte e cinco por cento de representantes distribuídos da seguinte forma: a) seis membros representantes 
do Governo Federal; b) um membro representante do CONASS; c) um membro representante do 
CONASEMS; d) dois membros representantes de entidades de prestadores de serviços de saúde; e e) dois 
membros representantes de entidades empresariais com atividades na área de saúde.” 
156 Constituição Federal, art. 198, §5º. A previsão de piso salarial nacional passou a constar mediante 
alteração promovida pela Emenda constitucional nº 63/10. 
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buscando-se um patamar mínimo nacional, complementando-se os recursos insuficientes 

dos demais entes. 

Na área de segurança, de competência predominante aos Estados, mas 

composta também por atribuições aos Municípios e à União157, verifica-se a presença do 

Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Fundo Penitenciário Nacional 

(FUNPEN). Considerando-se a atuação prioritária dos Estados na área, um mecanismo de 

complementação federal de recursos deve orientar-se pelo auxílio à execução de políticas 

públicas observando indicadores como índices de segurança e salários das carreiras 

policiais e penitenciárias, preservando a autonomia dos Estados158. 

Implementou-se na última década por meio do convênio da União com os 

Estados e Distrito Federal uma maior integração nacional na área de segurança, 

organizando-se sob tal perspectiva a transferência de recursos, operações conjuntas, e o 

desenvolvimento de atividades de capacitação e qualificação profissionais, estruturando-

se por tal mecanismo a Força Nacional de Segurança – composta por efetivo cedido pelos 

Estados conveniados159.  

O Fundo Nacional de Segurança Pública foi instituído com o intuito de apoiar 

os projetos na área destinados a reequipamento, treinamento e qualificação das polícias 

civis e militares, corpos de bombeiros e guardas municipais, implementar sistemas de 

informações, inteligência e estatísticas policiais, estruturação e modernização da perícia 

técnico-científica, programas de polícia comunitária e prevenção à violência e outras 

atividades relacionadas160.  

Estruturado no âmbito federal, originalmente no organograma do Ministério 

da Justiça, os recursos do fundo ficam voltados para transferências voluntárias, avaliadas 

                                                 

157 Constituição Federal, art. 144, com alterações e inclusões da Emenda Constitucional nº 19/98 e da 
Emenda Constitucional nº 82/14. 
158 Compete à União organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 
Distrito Federal, nos termos do art. 21, XIV, da Constituição Federal. 
159 Lei nº 11.473/07, arts. 1º, 2º e 5º. 
160 Lei nº 10.201/01, art. 4º e Lei nº 13.756/18, art. 5º. 
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por um conselho gestor composto por outros órgãos do próprio governo federal e 

representantes dos secretários estaduais de segurança pública161. A avaliação pelo 

conselho gestor quanto aos projetos a serem contemplados com apoio federal orienta-se 

pelo comprometimento do ente subnacional com resultados na área e seu engajamento, 

por exemplo, na formulação de plano local de segurança pública e integração com o 

Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública162. Os recursos são previstos para 

aplicação diretamente pela União ou transferidos aos entes mediante convênio ou outra 

modalidade legal para transferência voluntária163. 

Até então composto principalmente por recursos de dotações 

orçamentárias164, introduziu-se em reforma no ano de 2018 a receita decorrente da 

exploração de loterias dentre as fontes de recursos ao FNSP165. Nos termos reguladores 

das loterias constantes do mesmo texto legal, são previstos, conforme a modalidade de 

loteria, percentuais que oscilam entre um por cento e treze por cento da arrecadação ao 

FNSP166. Sobre tais recursos, instituiu-se a transferência obrigatória aos Estados e Distrito 

Federal de cinquenta por cento dos recursos arrecadados, para o fundo local de segurança 

pública167. Tal transferência fica condicionada à observância do funcionamento de um 

conselho local de segurança, criação de um fundo local para a área, existência de plano de 

segurança que observe as diretrizes do Plano Nacional para a área e integração aos 

sistemas nacionais de dados e informações em segurança pública168. 

Na área da administração penitenciária, o Fundo Penitenciário Nacional tem 

por finalidade proporcionar recursos para o financiamento de atividades de modernização 

e aprimoramento do sistema penitenciário nacional169. O fundo é constituído, além das 

dotações orçamentárias da União, por recursos confiscados ou provenientes da alienação 

                                                 

161 Lei nº 10.201/01, art. 3º e Lei nº 13.756/18, art. 4º. 
162 Lei nº 10.201/01, art. 4º, §§2º e 3º. 
163 Lei nº 10.201/01, art. 4º, §5º. 
164 Lei nº 10.201/01, art. 2º. 
165 Lei nº 13.756/18, art. 3º, II, a. 
166 Lei nº 13.756/18, arts. 15 a 30. 
167 Lei nº 13.756/18, art. 7º, I. 
168 Lei nº 13.756/18, art. 8º. 
169 Lei Complementar nº 79/94, art. 1º. 
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de bens perdidos em favor da União, multas decorrentes de sentenças penais 

condenatórias, fianças quebradas ou perdidas, dentre outras fontes170. Já havia no texto 

original da norma de criação do FUNPEN a previsão de constituição de seus recursos pela 

vinculação de três por cento do montante arrecadado pelo governo federal em concursos 

de prognósticos, sorteios e loterias171. Tal disposição fora também modificada no mesmo 

âmbito de vinculação de receitas ao FNSP, prevendo-se ao FUNPEN montantes de cinco 

décimos por cento a três por cento da arrecadação, conforme a modalidade de loteria172. 

A aplicação de recursos do FUNPEN está voltada a construção e ampliação 

de estabelecimentos penais, formação e aperfeiçoamento do serviço penitenciário, 

aquisição de equipamentos para o funcionamento e a segurança dos estabelecimentos 

penais, implantação de medidas relacionadas ao trabalho profissionalizante e a formação 

educacional e cultural do preso e do internado, programas de assistência judiciária aos 

presos e internados, manutenção de casas abrigo para acolhimento de vítimas de violência 

doméstica, programas de alternativas penais à prisão, dentre outras173. 

Originalmente estruturado para a transferência de recursos mediante 

convênios, introduziu-se ao FUNPEN também critério de rateio federativo. Deve a União 

repassar aos fundos dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a título de transferência 

obrigatória, vinte e cinco por cento no exercício de 2019 e quarenta por cento nos 

exercícios subsequentes, sobre a dotação orçamentária do FUNPEN174. Tal transferência 

obrigatória é condicionada à instituição do respectivo fundo penitenciário no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da apresentação de planos relativos à 

melhoria do sistema penitenciário e programas destinados à reinserção social de presos, 

internados e egressos e programas de alternativas penais, dentre outras exigências 

condicionantes175. 

                                                 

170 Lei Complementar nº 79/94, art. 2º. 
171 Lei Complementar nº 79/94, art. 2º, VIII, revogado pela Lei nº 13.756/18. 
172 Lei nº 13.756/18, arts. 15 a 30. 
173 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º. 
174 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º-A, conforme alteração pela Lei nº 13.500/17, conversão da Medida 
Provisória nº 781/17. Anteriormente, o art. 3º-A foi incluído pela Medida Provisória nº 755/16. 
175 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º-A, §3º, conforme alteração pela Lei nº 13.500/17. 
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Para o rateio federativo dos recursos do FUNPEN, dez por cento é destinado 

aos fundos dos Municípios onde se encontrem estabelecimentos penais, valor que é 

distribuído de forma igualitária176. Aos Estados e ao Distrito federal, são distribuídos 

noventa por cento, dos quais trinta por cento conforme as regras do Fundos de Participação 

dos Estados, trinta por cento proporcionalmente à população carcerária local e os trinta 

por cento restantes distribuídos de forma igualitária177. O critério de rateio introduzido 

aprimora a lógica exclusiva da transferência voluntária, mas não inova ao repetir 

parcialmente o FPE e, sobretudo, mostra-se totalmente descompassado das demandas 

sociais ao simplesmente atribuir-se parte para a transferência igualitária. 

Em regulamentação, ademais, à previsão constitucional de organização da 

segurança pública, inovação legislativa recente busca aprimorar a integração entre as 

diferentes forças componentes da segurança pública nos três níveis de governo, 

implementando o Sistema Único de Segurança Pública178. A despeito de melhor 

disciplinar a operação conjunta entre diferentes órgãos da área, a lei deixa de disciplinar 

critérios objetivos para a aplicação de recursos vinculados nos fundos públicos da área – 

FNSP e FUNPEN.  

Efetivamente, verifica-se para a área de segurança e administração 

penitenciária a constante política de socorro emergencial pela União aos Estados. 

Destacada a cooperação federativa por intermédio da Força Nacional, enviada para o apoio 

aos Estados em situações excepcionais, também o emprego das Forças Armadas para 

segurança interna tornou-se uma constante, através do decreto de garantia da lei e da 

ordem179 ou pela intervenção federal. Situações emergenciais que não consagram um 

modelo de efetiva cooperação federativa. 

A inovação apresentada pela nova lei do SUSP e as alterações recentes à 

regência dos fundos da área deixaram de aperfeiçoar os mecanismos federativos de 

                                                 

176 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º-A, §7º, II, conforme inclusão pela Lei nº 13.500/17. 
177 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º-A, §7º, I, conforme inclusão pela Lei nº 13.500/17. 
178 Lei nº 13.675/18. O SUSP já havia sido formulado como programa governamental, desde 2003. 
179 Constituição Federal, art. 142.  
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suporte da União sob bases objetivas e constantes, pouco aprimorando a lógica da 

transferência voluntária. O estabelecimento de uma base nacional de indicadores de 

segurança e prisionais poderia orientar de forma muito mais efetiva o rateio dos recursos 

empregados pela União na área, conjugando esforços dos diferentes níveis de governo 

para a pacificação social. A introdução de transferências obrigatórias ao FNSP e ao 

FUNPEN mostra-se pertinente, mas os critérios de rateio carecem de um parâmetro de 

equalização para a cooperação federativa, o que poderia aprimorar, do ponto de vista 

financeiro, as condições de promoção da justiça e da segurança pública no país. 

A formatação de uma cesta básica de serviços, sobre os quais se fixem 

parâmetros mínimos nacionais de oferta de bens e serviços públicos recairia sobre o debate 

público acerca da amplitude dos serviços essenciais. Destacamos, a título exemplificativo, 

as áreas mais elementares que carecem de atenção dos três níveis de governo. Todavia, 

não se pode conceber qualquer esforço de superação da condição subdesenvolvida do país 

sem um olhar também para outras áreas, como habitação, saneamento básico, 

abastecimento, meio ambiente, tecnologia, ciência e cultura. Todas as áreas listadas, 

dentre outras, encontram-se no amplo rol de competência comum180 entre União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, comportando em maior ou menor grau participação em uma 

cesta básica de serviços públicos capaz de estruturar a ação combinada entre os três níveis 

federativos. 

A perspectiva inovadora que se concebe a partir da Equalização Fiscal visa 

aperfeiçoar o mecanismo de transferências federativas para a consecução comum de 

esforços entre os três níveis de governo no cumprimento daquelas atividades que lhes são 

comuns, seja por competência constitucionalmente definida, seja pela demanda de suporte 

federal à adequada oferta do serviço públicos pelos entes subnacionais. Desse modo, a 

concepção nacional de uma cesta básica de serviços públicos deve se orientar pelo mínimo 

existencial, o quanto necessário à cidadania plena, balizando-se a melhor integração 

                                                 

180 Constituição Federal, art. 23. 
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federativa pela conciliação entre rateio federativo e vinculação de receitas, observadas as 

necessidades e capacidades locais. 

Para o Federalismo Fiscal Brasileiro, considerando a rede complexa e sem 

sistematicidade que reúne mecanismos de rateio de recursos por transferência direta e 

indireta, vinculação de receitas próprias e transferidas, transferências voluntárias e 

conjunção de competências administrativas entre os três níveis federativos, a formatação 

de uma cesta básica de serviços públicos a partir da reunião de fundos federais associados 

à transferência de recursos aos entes subnacionais pelo critério de Equalização Fiscal 

mostra-se plenamente viável e seria a forma mais adequada de dar efetividade à superação 

das desigualdades regionais. 

3.2.3. Implementação do Fundo de Equalização Fiscal. 

A perspectiva de implementação do modelo de Equalização Fiscal mostra-se 

adequada e factível para o modelo fiscal vigente. Conforme analisado, carece o 

Federalismo Fiscal Brasileiro de aprimoramento em seu critério de rateio do produto 

arrecadado concentrado no governo central. Paralelamente, áreas sócio-políticas de 

competência comum aos três níveis de governo exigem a comunhão de esforços, 

operacionais e financeiros, para a efetivação dos bens e serviços públicos necessários. 

Essencialmente, o que se verifica para o aprimoramento do Federalismo Fiscal 

Brasileiro é a necessidade de inserção do critério de Equalização nas duas dimensões de 

interação federativa por meio de transferências do governo central aos entes subnacionais 

– as transferências obrigatórias de rateio federativo, operacionalizadas pelos Fundos de 

Participação; e as transferências vinculadas, nem sempre obrigatórias, operacionalizadas 

por Fundos de Destinação variados. Os instrumentos vigentes, à exceção do FUNDEB, 

não apresentam satisfatoriamente critérios de rateio que observem o Federalismo 

Cooperativo. 

No tocante ao rateio federativo, as transferências diretas não possuem, 

constitucionalmente, o caráter redistributivo e a perspectiva equalizadora, inserindo-se 

pelos Fundos de Participação a finalidade constitucional de correção das disparidades 

socioeconômicas locais. Quanto à vinculação de receitas da União para determinadas 
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áreas sociais, a transferência federativa se impõe para viabilizar a atuação política conjunta 

entre os diferentes níveis de governo, evitando-se a submissão política dos governos 

subnacionais em constante busca de transferências voluntárias capazes de complementar 

sua condição econômica. 

Pode-se questionar se os critérios encontrados pelos mecanismos vigentes, 

orientados por fatores como renda per capita, extensão populacional e indicadores sociais, 

na forma posta, já não atenderiam em medida satisfatória o mandamento constitucional de 

cooperação federativa. É certo que os critérios observados buscam atender às disposições 

constitucionais de superação das desigualdades, mas a análise sobre os fatores utilizados 

para orientar o rateio demonstram a referência em dados defasados, números 

arbitrariamente definidos e a total desconsideração pela capacidade local de arrecadação 

fiscal.  

A capacidade de arrecadação do ente destinatário é fator decisivo para a 

consideração sobre o volume demandado de complementação federal. O que se almeja é 

que os entes subnacionais sejam dotados das condições econômicas para o exercício de 

suas competências administrativas próprias. Nesse sentido, o rateio do produto arrecadado 

centralmente atende à finalidade de superar a brecha vertical e transferir aos governos 

locais os recursos necessários para correção da assimetria em atribuições administrativas 

e condições próprias de arrecadação direta. Falta ao mecanismo atual de repartição um 

critério efetivo de equidade. 

Nas áreas sócio-políticas de competência comum181, a interação entre os três 

níveis governamentais impõe-se para a melhor consecução de esforços para a adequada 

prestação do serviço público, mostrando-se pertinente para tanto a transferência 

obrigatória condicionada de recursos vinculados, que permite previsibilidade sobre o 

volume real de recursos disponíveis para determinada área. 

                                                 

181 Constituição Federal, art. 23. 
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A implementação do critério de Equalização Fiscal poderia se operacionalizar, 

portanto, pela introdução deste critério nos Fundos de Participação, passando-se a 

considerar, por exemplo, um valor mínimo per capita a ser percebido pela arrecadação 

local, o qual passaria à complementação pelos fundos, promovendo-se efetivamente o 

rateio de acordo com a busca pela mitigação das disparidades regionais. Nos moldes 

verificados, por exemplo, na Federação do Canadá, a fim de se evitar a vantagem aos entes 

que renunciem a receitas, contando com a receita transferida, o cálculo observaria a receita 

potencial do ente destinatário. 

Pelos Fundos de Destinação, consideradas áreas prioritárias conforme 

esboçado, pertinentes ao menos todas as áreas de competência comum aos três níveis 

governamentais, seria possível esboçar uma rede de fundos voltados a garantia da “cesta 

básica de serviços públicos”, que, paralelamente ao rateio geral, estaria voltada ao 

atingimento de indicadores sociais mínimos nas áreas prioritárias, a partir de 

transferências obrigatórias vinculadas e condicionadas à implementação das políticas 

públicas essenciais. 

O financiamento de políticas nacionais descentralizadas pode ser 

implementado então por um regime de financiamento que promova o ajuste da 

concentração vertical de recursos e operacionalize as transferências governamentais por 

meio de um regime de Equalização Fiscal. De tal forma, a vinculação de receitas dos entes 

subnacionais às áreas definidas como prioritárias poderia aproximar a repartição de 

recursos à repartição da demanda pelos serviços públicos, de modo a que a União atue 

pelo aporte de recursos complementares necessários ao atingimento de um mesmo padrão 

nacional de acesso aos serviços essenciais (Rezende, 2010, p. 85). 

Os instrumentos institucionais para tal implementação existem, fazendo-se 

necessário o acordo federativo suficiente para a efetiva reforma dos critérios dos Fundos 

de Participação e concertação acerca das áreas prioritárias para a formatação de uma rede 

de fundos responsável pela cesta básica de serviço público. O exemplo do FUNDEB é 

indicador da capacidade de se ajustar um parâmetro nacional mínimos em políticas 

públicas prioritárias, sendo necessária a ampliação do critério para demais áreas sócio-

políticas. 
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Por meio da dupla coordenação entre os Fundos de Participação e os Fundos 

de Destinação das áreas sócio-políticas definidas, seria possível implementação de uma 

rede de Fundos de Equalização Fiscal, voltados, efetivamente, à mitigação da 

concentração regional da riqueza do país, assegurando-se um padrão mínimo de condições 

de acesso a bens e serviços públicos nacionalmente.  

3.3. Responsabilidade fiscal, direitos fundamentais e Equalização. 

A ordem econômica concebida pela Constituição Federal enfrenta no Direito 

Financeiro barreiras que comprometem sua efetivação. Luís Fernando Massonetto e 

Gilberto Bercovici (2006, pp. 17-23) chamam de “constituição dirigente invertida” o 

estabelecido pelas políticas neoliberais de ajuste fiscal, que vinculam o Estado brasileiro 

à “tutela estatal da renda financeira do capital, à garantia da acumulação de riqueza 

privada”, isolando-se a ordem econômica constitucional, dirigente e intervencionista, dos 

instrumentos financeiros. Fica restrita, dessa forma, às sobras orçamentárias, a efetivação 

da ordem econômica e social.  

A implementação dos mecanismos de Equalização Fiscal por meio de nova 

fórmula de rateio e coordenação de transferências federativas através de Fundos Públicos 

para formação de uma cesta básica de serviços são esforços que se voltam à finalidade de 

efetivação de direitos fundamentais.  

Assegurar o adequado provimento de bens e serviços públicos constitui o 

desafio primordial do Estado e dever dos governos em cada nível federativo, de acordo 

com suas competências. Agrava-se a complexidade do desafio ao se enfrentar a limitação 

material das condições econômicas. O “cobertor curto” que exige sabedoria do governante 

na definição de prioridades.  

Verifica-se que o arcabouço normativo financeiro direciona a avaliação de 

prioridades, sem necessariamente consagrar a efetivação dos direitos fundamentais como 

elemento mais importante na disputa pela destinação dos recursos arrecadados. 

Fernando Scaff (2018, p. 323) analisa tal mecanismo como limites explícitos 

da liberdade do legislador orçamentário. Entende o autor que a Constituição Federal “foi 
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construída de modo a privilegiar alguns gastos e a bloquear certas fontes de receita, o que 

consome grande parte da liberdade do legislador orçamentário para a busca mais rápida 

da redução das desigualdades sociais, qualquer que seja a opção política do governo à 

frente do comando do país ou das unidades subnacionais”. 

Ocorre que tais limites à liberdade do legislador orçamentário chegam a vedar 

que determinadas matérias sejam sequer objeto de debate legislativo: (i) dotações para 

pagamento de pessoal; (ii) pagamento do serviço da dívida; (iii) imunidades tributárias; 

(iv) vinculações a direitos fundamentais; (v) sistema de precatórios (Scaff, 2018, p. 325).  

Interessa-nos avaliar o impacto destes limites e sua relação com a 

disponibilidade financeira aos direitos fundamentais. Destacaremos, para tanto, os limites 

relativos ao pagamento do serviço da dívida e às vinculações. A viabilidade de um sistema 

de Fundos de Equalização exige que os recursos arrecadados estejam disponíveis para as 

áreas prioritárias definidas. 

3.3.1. Contingenciamento dos recursos vinculados dos Fundos. 

A estrutura normativa financeira consagra acertadamente a responsabilidade 

fiscal, oferecendo limites a atuação do administrador público. Certamente a administração 

pública brasileira evoluiu muito com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)182, 

afastando o descompromisso com médio e longo prazos que por vezes caracterizaram 

decisões governamentais e aperfeiçoando os mecanismos de controle e de planejamento 

econômico-financeiro. 

Dentre tais mecanismos de responsabilidade fiscal, a LRF determina que a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresente um anexo de metas fiscais que contenha as 

metas anuais sobre receitas, despesas, resultados e montante de endividamento, 

abrangendo o exercício corrente e dois exercícios seguintes. Por tal instrumento, na 

prática, determina-se o sistema financeiro público como um todo, o qual se coloca todo o 

                                                 

182 Lei Complementar nº 101/00. 
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debate de política fiscal voltado a priorizar o direito dos credores da dívida pública, 

colocando-se o serviço da dívida em status superior aos próprios objetivos da República, 

contidos no art. 3º da Constituição Federal (Scaff, 2018, p. 359). 

De forma a assegurar, pois, o cumprimento das metas fiscais estabelecidas, 

assegurando o superávit ou o limite de déficit previsto, determina a LRF que, se verificado, 

ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento 

das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas, os Poderes e o Ministério 

Público devem promover, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 

subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira183. 

Tal limitação de empenho e movimentação consiste no chamado 

contingenciamento. É previsto, pois, que havendo o restabelecimento da receita prevista, 

ainda que parcial, deve ocorrer a recomposição das dotações cujos empenhos foram 

limitados, de forma proporcional às reduções efetivadas184. São excetuadas do alcance do 

contingenciamento as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, 

inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas pela lei 

de diretrizes orçamentárias185. 

O contingenciamento não alcança, portanto, as vinculações para saúde e 

educação, constantes da Constituição Federal, assim como as transferências 

constitucionais relacionadas ao rateio federativo. Em verdade, tais previsões na LRF, 

enquanto Lei Complementar, apenas reafirmam o próprio texto constitucional, não 

possuindo efeito prático. O conteúdo próprio da norma está contido na excepcionalidade 

conferida ao pagamento do serviço da dívida (Scaff, 2018, p. 361). 

O que se verifica é a posição da dívida pública financeira em destacada 

prioridade face a outras despesas, evidenciando a captura do sistema público pelo sistema 

financeiro privado (Scaff, 2018, p. 363). O gasto social que esteja além do mínimo 

                                                 

183 Lei Complementar nº 101/00, art. 9º. 
184 Lei Complementar nº 101/00, art. 9º, §1º. 
185 Lei Complementar nº 101/00, art. 9º, §2º. 
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vinculado não goza do mesmo tratamento, tampouco a dívida não financeira, como a 

decorrente de atrasos de pagamentos pela Administração ou de precatórios. 

O alcance do decreto presidencial de contingenciamento foi apreciado pelo 

Supremo Tribunal Federal, que proferiu Medida Cautelar em ADPF186 decidindo pelo 

descontingenciamento dos recursos do Fundo Penitenciário Nacional, sob fundamento de 

a superlotação do sistema penitenciário no país, que implicava grave crise à época do 

julgamento, configurava um “estado de coisas inconstitucional”. Destaca-se abaixo trecho 

da ementa acerca do elemento financeiro da decisão – a ADPF também abordou outras 

questões relativas a Direito Processual Penal: 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO 

CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – 

VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – 

FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS 

INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de 

violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente 

de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja 

modificação depende de medidas abrangentes de natureza 

normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 

penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas 

inconstitucional”. 

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – 

CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das 

penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas 

do Fundo Penitenciário Nacional.  

Acertada a decisão, vez que assegura o cumprimento de direitos fundamentais. 

Todavia, considerando que o contingenciamento decorre da verificação de frustração de 

                                                 

186 ADPF nº 347/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Liminar concedida em 9.9.2015. 
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receitas e que a decisão não afastou a prioridade do serviço da dívida, tampouco 

determinou a correspondente alteração das metas fiscais previstas na LDO, o 

descontingenciamento das dotações ao fundo certamente implicou um contingenciamento 

ainda mais incisivo para outras rubricas.  

Pertinente diferenciar o montante de recursos mantidos no fundo, que não 

tenham sido consumidos nos exercícios anteriores e que pelo mecanismo de preservação 

do saldo prosseguem vinculados, dos recursos orçamentários destinados ao fundo. O saldo 

do fundo constitui receita de exercícios pretéritos e não deveria constituir objeto do 

contingenciamento em qualquer hipótese, vez que a LRF se refere à frustração de receitas 

para determinar a limitação de empenho e movimentação financeira. 

Em seguida à decisão do Supremo Tribunal Federal, promoveu-se alteração 

legislativa ao Fundo Penitenciário Nacional, passando a constar expressamente a vedação 

a seu contingenciamento187. No caso do Fundo Nacional de Segurança Pública, a partir da 

legislação que passou a reger em 2018 seu funcionamento, tornou-se também expressa a 

previsão legal de que seus recursos também não podem ser contingenciados188.  

3.3.2. Novo Regime Fiscal e as vinculações constitucionais. 

Em resposta política à prolongada crise fiscal percebida desde de 2015, foi 

promulgada a Emenda Constitucional nº 95/16, conhecida como Emenda do Teto de 

Gastos. A Emenda acrescenta ao ADCT os artigos 106 a 114, versando sobre a instituição 

de um Novo Regime Fiscal, previsto para durar por vinte exercícios financeiros. 

O Novo Regime impõe limites individualizados para a despesa primária dos 

três poderes da União – inclusive Ministério Público e Defensoria189. Institui-se, a partir 

                                                 

187 Lei Complementar nº 79/94, art. 3º, §6º, conforme inclusão pela Lei nº 13.500/17. 
188 Lei nº 13.756/18, art. 5º, §2º. 
189 ADCT, art. 107, caput. 
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do exercício de 2017190, a limitação da despesa primária à correção do limite observado 

no exercício anterior191.  

Ficam expressamente afastadas do Novo Regime192 as transferências 

constitucionais de royalties, de receitas próprias dos entes subnacionais recolhidas pelo 

governo central em regime unificado193, dos recursos da repartição direta de receitas 

tributárias e dos recursos destinados ao rateio federativo indireto, pelos Fundos de 

Participação. Também fica afastada a receita destinada à complementação da União no 

âmbito do FUNDEB. 

As vinculações sociais para saúde e educação, por sua vez, não gozaram da 

mesma preservação das transferências constitucionais. Ficam expressamente abrangidas 

pelo Novo Regime Fiscal, ressalvado o exercício de 2017 no qual não se aplica a correção 

em relação ao exercício anterior, observando-se a regra constitucional. A partir do 

exercício financeiro de 2018, incide a fórmula do Novo Regime, com congelamento dos 

gastos sociais194.  

A alternativa fiscal introduzida pela Emenda 95 mostra-se extremamente 

nociva ao esforço de efetivação de direitos fundamentais e da equidade federativa. A 

despeito do esforço do constituinte derivado em afirmar sua proteção às vinculações 

constitucionais pelo atenuante na transição do exercício 2017, percebe-se que pelo critério 

de mera correção dos valores destinados, mais uma vez se irá sacrificar direitos 

fundamentais em face da prioridade distorcida à dívida pública. 

A lógica da Emenda 95 é perversa a ponto de, mesmo diante da percepção de 

alta da arrecadação, manter o gasto social aprisionado em seu cálculo, como se os níveis 

de oferta de bens e serviços públicos estivessem satisfatórios no país. A implementação 

                                                 

190 Para o exercício de 2017 foi atribuída pela Emenda Constitucional o índice de sete inteiros e dois 
décimos por cento para correção. A partir de 2018, o índice de correção é o IPCA apurado para o período 
de doze meses encerrado em julho do exercício anterior. 
191 ADCT, art. 107, §1º. 
192 ADCT, art. 107, §6º, I. 
193 Simples Nacional. 
194 ADCT, art. 110. 
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da equidade como paradigma ao Federalismo Fiscal exige que seus instrumentos estejam 

assegurados no âmbito da segurança jurídica decorrente das vinculações constitucionais, 

afastados os expedientes extraordinários como a desvinculação de receitas e, ameaça mais 

recente, o teto de gastos.  

3.4. Conclusão. 

A experiência verificada com a instituição do FUNDEB já demonstrou a 

aplicabilidade do modelo de Fundo de Equalização ao Federalismo Fiscal Brasileiro. 

Deve-se aprofundar tal experiência, ampliando o modelo de transferências obrigatórias 

vinculadas e ponderadas por parâmetros de necessidade fiscal. Não se pode insistir em 

modelos de transferência que desconsiderem a necessidade do ente destinatário por 

complementação de receita, sobretudo nas áreas de competência comum entre os três 

níveis de governo. Conforme demonstrado, o modelo de Fundo de Equalização atende 

tanto às transferências federativas vinculadas quanto às transferências de rateio por 

fórmula. 

No tocante ao rateio federativo, não se pode persistir no critério atual de rateio 

utilizado pelos Fundos de Participação. Trata-se de mecanismo arbitrário e defasado que 

exige reformulação para efetivo atendimento aos objetivos constitucionais de superação 

das desigualdades regionais. O conteúdo da formulação constitucional acerca do 

Federalismo Cooperativo exige que a equidade constitua elemento norteador das relações 

de transferências intergovernamentais. O Federalismo Cooperativo não pode ignorar as 

disparidades regionais. As transferências devem, pois, orientar-se pela adequada avaliação 

das necessidades fiscais, tanto pela mensuração da demanda social por bens e serviços 

públicos nas mais importantes áreas sócio-políticas, quanto pela avaliação acerca da 

insuficiência local de arrecadação e mensuração do montante necessário à 

complementação. 

No tocante à vinculação de receita, o conceito de “cesta básica de serviços 

públicos” serve à reflexão quanto aos meios financeiros de efetivação de direitos 

fundamentais e proteção do mínimo existencial. A Constituição Federal de 1988 concebe 

uma sociedade capaz de assegurar um mínimo existencial, na qual cada cidadão tem 
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condições de exercer sua potencialidade a partir do acesso às condições mínimas de 

sobrevivência.  

A distribuição federativa dos meios de arrecadação e a assimetria com a 

distribuição federativa de competências administrativas exige que, para a adequada oferta 

de bens e serviços, os instrumentos de repartição de receitas sejam equalizadores, 

transferindo mais a quem precisa mais, de modo a que, ainda que não seja possível 

materialmente assegurar o mesmo nível de acesso, que ao menos um padrão mínimo 

suficiente seja assegurado em âmbito nacional, consagrando a equidade. A efetividade da 

implantação de um sistema de Fundos de Equalização, contudo, exige que as vinculações 

de receitas sejam preservadas, sobretudo nas áreas sócio-políticas prioritárias. A 

formulação de uma cesta básica de serviços deve afastar, portanto, a incidência dos 

instrumentos de desvinculação de receitas, congelamento de gastos, à semelhança da 

limitação do contingenciamento verificada às vinculações a saúde e educação e, 

posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal, para os casos do FUNPEN e 

FNSP. 

Pertinente, ademais, a reflexão acerca do risco de o estabelecimento uma 

referência nacional de custo unitário ou custo per capita para as áreas sócio-políticas na 

prática implicar a redução dos valores destinados (Arelaro & Gil, 2006, p. 85), como 

apontam as reflexões acerca da experiência dos fundos educacionais, FUNDEF e 

FUNDEB. De fato, no modelo antecessor verificado no FUNDEF, de custo unitário 

estabelecido por decreto, tal risco se agrava. 

Existem formas de se evitar esse risco. O estabelecimento fontes seguras de 

recursos por meio de vinculações, de modo a que o montante total disponível a ser 

empregado esteja associado a uma determinada área, é capaz de evitar a tendência pela 

redução do valor de referência.  

De tal forma, a redução do custo unitário pode somente desviar a aplicação 

em tal finalidade específica a que se utiliza tal parâmetro, caso verificada sua suficiência. 

A receita permaneceria, entretanto, comprometida com a área em sentido mais amplo, 

podendo ser destinada a outra aplicação abrangida pela vinculação. 
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O FUNDEB, em comparação ao FUNDEF, por exemplo, oferece tal proteção. 

Estando os recursos à educação vinculados constitucionalmente, não há escapatória a sua 

destinação. Na dinâmica antecedente, sem uma garantia precisa acerca do montante 

aplicado pela União e dependente o referencial de custo unitário de decreto emanado pelo 

governo federal, a tendência era mesmo de se rebaixar o referencial mínimo de custo 

unitário a fim de se reduzir o montante empregado. 

Outra forma importante de se evitar a precarização dos serviços decorrente do 

estabelecimento de referencial unitário de custos consiste na definição de critérios 

objetivos e suficientemente amplos de avaliação de custos a partir de indicadores 

demográficos, sociais, econômicos e financeiros. 

A efetivação do Federalismo Cooperativo exige que se constitua a equidade 

como parâmetro de alocação de recursos, promovendo-se efetivo combate às disparidades 

regionais. Nesse sentido, conciliar rateio e vinculação consagra forma adequada de 

implementação da equidade, adequando-se a fórmula dos Fundos de Participação e 

integrando-se os Fundos de Destinação prioritários para formação de uma cesta básica de 

serviços, voltada à garantia do mínimo existencial. O elemento central de 

operacionalização dos Fundos de Equalização consiste na formatação de uma rede de 

transferências federativas obrigatórias e condicionadas. Por meio da apuração das 

capacidades e necessidades fiscais, analisando-se minuciosamente as demandas locais 

pela oferta de provimento estatal, tais transferências constituiriam instrumento capaz de 

assegurar o provimento social mínimo como forma de efetividade de direitos 

fundamentais nacionalmente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

A Constituição Federal tem como referência a descentralização política 

paralelamente à centralização da arrecadação de recursos. As diferenças socioeconômicas 

por sua vez imprimem capacidades diversas de arrecadação aos governos locais. As 

disparidades são próprias de um país vasto e federativo. São, entretanto, exacerbadas no 

caso brasileiro, fruto de condições históricas. A Constituição reconhece a desigualdade e 

busca sua superação, consagrando a equidade como critério econômico. 

Diante da concentração de recursos na União e das disparidades de 

arrecadação própria, os instrumentos de repartição de receitas devem promover o 

equilíbrio de condições econômicas. Os instrumentos financeiros para superação das 

desigualdades sociais e regionais existem, mas se mostram falhos e insuficientes. O 

Federalismo Fiscal Brasileiro não pode mais conviver com os critérios vigentes nos 

Fundos de Participação. A persistência de referenciais arbitrários e defasados não é 

compatível com a concepção constitucional de Federalismo Cooperativo. Tal fórmula 

inadequada de distribuição é ainda reproduzida no rateio de receitas de royalties e na  

A superação das desigualdades sociais e regionais somente se poderá efetivar 

pela adequação da fórmula financeira de rateio, introduzindo-se o critério de equidade por 

meio da instituição de um sistema de Fundos de Equalização. A experiência verificada 

com o FUNDEB demonstra que é compatível com o ordenamento jurídico-financeiro do 

país a adaptação do mecanismo para adequação das transferências intergovernamentais, 

passando a se orientar pela mensuração de necessidades fiscais e demandas sociais. 

Superando-se o mero rateio federativo, pode-se promover a integração 

federativa nas áreas sócio-políticas prioritárias definidas. O rol constitucional de 

competência comum oferece indicativo de por onde se deve orientar a implementação dos 

Fundos de Equalização.  

A verdadeira cooperação federativa só pode ser exercida mediante revisão do 

critério de rateio federativo e aprimoramento das transferências obrigatórias. 

Concatenando-se transferências vinculadas, pode-se ampliar a integração entre os três 
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níveis governamentais para a implementação de políticas públicas, orientando-se pela 

garantia de uma oferta mínima nacional de bens e serviços nas áreas sócio-políticas 

definidas, promovendo-se, pois, uma cesta básica de serviços públicos voltada à garantia 

do mínimo existencial que reafirme a cidadania é a mesma em todo o território nacional – 

nenhum brasileiro é menos titular de direitos fundamentais conforme a localidade de seu 

nascimento ou moradia. 

O mecanismo dos Fundos Públicos mostra-se pertinente para operacionalizar 

um sistema de vinculações e transferências obrigatórias condicionadas, assegurando-se a 

observância da implementação das políticas almejadas e manutenção da vinculação 

através da garantia de preservação do saldo. Também por meio dos Fundos Públicos 

segregam-se adequadamente os recursos para a aplicação da fórmula de rateio, sobre a 

qual, com a implementação dos Fundos de Equalização, se passaria a computar as 

necessidades fiscais e demandas sociais locais. Ampliar-se-ia a complexidade da fórmula, 

devendo o fundo contar com estrutura gestora, seja do próprio Tribunal de Contas, como 

verificado nos Fundos de Participação, seja um conselho próprio para avaliação da área 

sócio-política contemplada, como no caso do FUNDEB. 

O aprimoramento dos critérios para transferências, contudo, não basta. A 

efetividade dos Fundos de Equalização depende da garantia de preservação das 

vinculações e formação da cesta básica de serviços públicos. Expedientes como a 

Desvinculação de Receitas, teto de gastos e contingenciamento devem ser afastados das 

receitas destinadas aos Fundos de Equalização.  

A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 347, deve orientar o 

alcance da incidência dos instrumentos de responsabilidade fiscal sobre as áreas sócio-

políticas prioritárias. Não se pode aguardar que uma crise na oferta de leitos hospitalares 

ou de vagas em creches, ou um novo surto na área penitenciária e de segurança pública 

seja necessária para nova declaração sobre um estado de coisas inconstitucional, a ensejar 

o afastamento da desvinculação de receitas ou do teto de gastos, à semelhança do quanto 

decido sobre o contingenciamento. 

A implementação de um sistema de Fundos de Equalização deve orientar-se, 

portanto, (i) pela efetiva superação das desigualdades regionais através do aprimoramento 
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dos critérios federativos de transferências intergovernamentais, passando-se a identificar 

as efetivas necessidades fiscais e demandas sociais por complementação da receita local; 

(ii) pela efetivação de direitos fundamentais através da garantia do mínimo existencial 

pelo estabelecimento de padrões elementares nacionais a serem observados na oferta de 

bens e serviços públicos, formulando-se uma cesta básica de serviços a ser implementada 

pelos três níveis governamentais, reunindo-se recursos vinculados não contingenciáveis 

operacionalizados pela rede de fundos voltados a transferências obrigatórias e 

condicionadas à implementação das políticas públicas essenciais. 

Orientados pelo objetivo de superação das desigualdades sociais e regionais, 

destacamos dentre os desafios do Federalismo Fiscal Brasileiro a adequada repartição das 

fontes e do produto da arrecadação. Buscamos, pois, a melhor referência de critério de 

alocação de recursos, através da experiência do FUNDEB, chegando-se à aplicabilidade 

do modelo para todo o sistema federativo.  

Os desafios não se esgotam por aí. Temas que ficaram fora do escopo do 

presente trabalho como a efetivação de renúncias fiscais em receitas sujeitas ao 

compartilhamento federativo, o aprimoramento do mecanismo de compartilhamento da 

arrecadação do ICMS em operações interestaduais e o endividamento dos entes 

subnacionais são também grandes questões a serem enfrentadas pelo Federalismo 

Cooperativo e que podem encontrar no sistema de Fundos de Equalização parte da 

solução. O cerne da discussão reside no aprimoramento das relações federativas, de modo 

a que a equidade oriente os critérios de compartilhamento de receitas, efetivando-se o 

Federalismo Cooperativo. 

Por fim, ainda que ampla a compreensão acerca da presença da equidade como 

critério a orientar as relações do Federalismo Cooperativo, mostra-se cabível a reflexão 

acerca da forma de rateio pela qual se orientam os Fundos de Equalização. Críticos podem 

alegar que tal modelo premiaria a ineficiência, vez que privilegia justamente os entes que 

menos arrecadam e que menos demonstram condições de oferecer, pelas condições locais, 

a adequada oferta bens e serviços públicos.  

Ao supostamente premiar a ineficiência, o modelo seria promotor da 

dependência dos entes subnacionais, que passariam a ver nos Fundos de Equalização uma 
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fonte segura de recursos, deixando de almejar a arrecadação satisfatória de recursos, capaz 

de consagrar a efetiva autonomia política e financeira.  

A crítica é pertinente na medida em que critérios mal formulados para a 

equalização podem, de fato, favorecer que os entes subnacionais se utilizem de renúncias 

fiscais, da defasagem de alíquotas ou até mesma da ineficiência na arrecadação de modo 

a favorecer determinadas atividades em seu território, negligenciando a arrecadação 

necessária ao financiamento de suas atividades, contando com a receita transferida. 

 Entretanto, não é a Equalização Fiscal que compromete a arrecadação local e 

gera tal dependência política e financeira. Deve-se, primeiramente, levar a sério as 

disparidades regionais. O volume e a complexidade da atividade econômica são 

efetivamente díspares conforme a localidade do país, o que não decorre da negligência de 

seus governos em promover determinadas iniciativas em prol da arrecadação. Pelo 

contrário, a ânsia em atrair atividade econômica é que gera verdadeira corrida entre os 

entes subnacionais pela promoção de renúncias fiscais. As transferências na forma 

vigente, por sua vez, encaram a dependência de diversos entes por recursos sem que o 

critério de Equalização Fiscal esteja presente. 

O que de fato se verifica é que a dependência de receita transferida decorre da 

realidade econômica. As diferenças de matrizes econômicas locais face às competências 

tributárias instituídas, a concentração da arrecadação no governo central, a presença ou 

proximidade de reservas de recursos naturais exploráveis, além de fatores históricos, 

demográficos e geográficos implicam, invariavelmente, em disparidades na capacidade de 

arrecadação. Ainda que não se trata-se no caso brasileiro de país tão desigual socialmente, 

algum nível de disparidade na capacidade de arrecadação é próprio do sistema federativo, 

mostrando-se pertinente a equalização para a correção de tais assimetrias intrínsecas ao 

modelo. 

A forma de se evitar os efeitos perversos decorrentes do modelo de rateio de 

recursos orientado aos entes menos favorecidos economicamente consiste precisamente 

na adequada fixação de critérios de mensuração das capacidades e das necessidades 

fiscais. Nesse sentido, não se pode apenas avaliar a arrecadação local percebida, mas a 

arrecadação potencial, por exemplo, afastando-se deste cômputo os efeitos decorrentes 
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das renúncias fiscais inerentes à autonomia política e financeira local. A complementação 

federal deve orientar-se por critérios objetivos que assegurem a observância dos padrões 

mínimos nacionais no provimento de bens e serviços públicos, consagrando a equidade 

como elemento próprio do Federalismo Cooperativo. 

A implementação da Equalização Fiscal mostra-se, portanto, plenamente 

viável e factível ao Federalismo Fiscal Brasileiro, constituindo o instrumento adequado 

para a efetividade dos objetivos de superação das desigualdades regionais. A reforma é 

urgente. 
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ANEXO I: Coeficientes de Participação dos Estados. 

 

Acre 3,4210 

Amapá 3,4120 

Amazonas 2,7904 

Pará 6,1120 

Rondônia 2,8156 

Roraima 2,4807 

Tocantins 4,3400 

Alagoas 4,1601 

Bahia 9,3962 

Ceará 7,3369 

Maranhão 7,2182 

Paraíba 4,7889 

Pernambuco 6,9002 

Piauí 4,3214 

Rio Grande do Norte 4,1779 

Sergipe  .4,1553 
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Distrito Federal 0,6902 

Goiás 2,8431 

Mato Grosso 2,3079 

Mato Grosso do Sul 1,3320 

Espírito Santo 1,5000 

Minas Gerais 4,4545 

Rio de Janeiro 1,5277 

São Paulo 1,0000 

Paraná 2,8832 

Rio Grande do Sul 2,3548 

Santa Catarina 1,2798 

 Anexo Único à Lei Complementar nº 62/1989 
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ANEXO II: Coeficientes de Participação dos Municípios 

 

Categoria do Município, segundo seu 

número de habitantes 

Coeficiente 

a) Até 16.980   

Pelos primeiros 10.188 0,6 

Para cada 3.396, ou fração excedente, 0,2 

b) Acima de 16.980 até 50.940   

Pelos primeiros 16.980 1 

Para cada 6.792 ou fração excedente, 0,2 

c) Acima de 50.940 até 101,880   

Pelos primeiros 50.940 2 

Para cada 10.188 ou fração 0,2 

d) Acima de 101.880 até 156.216   

Pelos primeiros 101.880 3 

Para cada 13.584 ou fração 0,2 

e) Acima de 156.216 4 

 Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/66, art. 91, §2º, conforme 

redação dada pelo Decreto Lei nº 1.881/81. 
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ANEXO III: Ponderações de modalidades de ensino no FUNDEB 

 

Modalidade de Ensino Fator de Ponderação 

I - creche 0,80 

II - pré-escola 0,90 

III - anos iniciais do ensino fundamental urbano 1,00 

IV - anos iniciais do ensino fundamental no campo 1,05 

V - anos finais do ensino fundamental urbano 1,10 

VI - anos finais do ensino fundamental no campo 1,15 

VII - ensino fundamental em tempo integral 1,25 

VIII - ensino médio urbano 1,20 

IX - ensino médio no campo 1,25 

X - ensino médio em tempo integral 1,30 

XI - ensino médio integrado à educação 

profissional 

1,30 

XII - educação especial 1,20 
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XIII - educação indígena e quilombola 1,20 

XIV - educação de jovens e adultos com avaliação 

no processo 

0,70 

XV - educação de jovens e adultos integrada à 

educação profissional de nível médio, com 

avaliação no processo 

0,70 

Na fixação dos valores a partir do 2º (segundo) ano de vigência do FUNDEB, as 

ponderações entre as matrículas da educação infantil seguirão, no mínimo, as seguintes 

pontuações: 

I - creche pública em tempo integral 1,10 

II - creche pública em tempo parcial 0,80 

III - creche conveniada em tempo integral 0,95 

IV - creche conveniada em tempo parcial 0,80 

V - pré-escola em tempo integral 1,15 

VI - pré-escola em tempo parcial 0,90  

 Lei nº 11.494/2007, art. 36. 


