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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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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. 


