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Resumo 
 

Este trabalho tem o objetivo de ampliar o debate acerca do FPE e de 
novos indicadores e critérios que poderiam participar do cálculo de rateio, com 
vistas a uma maior equalização fiscal. 

Partimos inicialmente com algumas questões de caráter introdutório 
sobre o federalismo e passamos, na seqüência, para a discussão mais 
especifica a respeito do FPE. 

Portanto, o enfrentamento recente dos problemas sociais brasileiros 
esbarrou nas formas de financiamento definidas em nosso pacto federativo e o 
Fundo de Participação dos Estados - FPE é criticado, embora a 
descentralização seja desejável.  Mecanismos como FPE são fundamentais 
como moduladores das disponibilidades financeiras entre estados marcados 
pela desigualdade.  O FPE tem o papel de "promover o equilíbrio 
socioeconômico entre os Estados".  É um mecanismo de equalização, contudo 
o rateio dos recursos do FPE baseado na população e na renda per capita 
deve já não estar refletindo as necessidades oriundas de fenômenos urbanos 
recentes ou de desigualdades de crescimento.  O FPE modifica a divisão 
regional de receita e é a maior transferência brasileira para os estados, no 
entanto ofuscam-se as desigualdades intra-regionais.  Estados com problemas 
sociais semelhantes recebem valores de FPE per capita bastantes distintos. 

A análise do ICMS mostra a necessidade do FPE como redistribuidor 
de valores e nivelador da disponibilidade estadual por habitante.  Os efeitos 
moduladores do FPE também se revelam através da análise da receita 
corrente dos estados. 

Contudo o FPE não leva em conta indicadores importantes tais como 
a arrecadação própria e outras transferências.  Essa é uma das críticas mais 
recorrentes ao FPE, a da não-inclusão do esforço fiscal dos Estados como um 
dos critérios para o rateio.  O estudo em foco analisa esta e outras 
possibilidades. 

Por fim o estudo traz algumas considerações finais sobre possíveis 
diretrizes para orientar a formulação de novos modelos de rateio. 
 
Palavras-chave: Fundo de Participação dos Estados, FPE, Equalização fiscal 
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Abstract 
 

The present study has the objective of widening the discussion 
regarding the States’ Participation Fund (FPE) and the new indicators and 
criteria which could participate in the calculations of the rating, aiming for a 
better fiscal equalization.  

We have started from some questions of introductory nature about 
federalism and moved, in the sequence, towards a more specific discussion 
about the FPE.  

Therefore, the recent tackling of Brazilian social issues has been 
obstructed by the financing ways defined in our Federative Pact and the States’ 
Participation Fund (FPE) has been criticized, although the decentralization is a 
desirable thing. Mechanisms such as the FPE are fundamental as modulators 
for the financial availability among the States which have the inequality as a 
major feature. The FPE has the role of “promoting the socio-economic balance 
among the States”. It is an equalizing mechanism; however, the fact that the 
rating of FPE resources is based upon population and per capita income might 
not be reflecting the needs which result from recent urban phenomena or 
development inequalities any longer. The FPE modifies the regional sharing of 
revenue and it is the highest Brazilian transfer for the states; despite that, the 
intra-regional inequalities are often obfuscated. States with similar social 
problems receive very distinct per capita FPE values. 

The analysis of ICMS (Goods’ Circulation and Services Tax) shows 
the need for the FPE as a redistributor of values and leveler of the State 
availability per inhabitant. The modulating effects of the FPE are also revealed 
through the analysis of the current income of the States.  

The FPE, however, does not take into consideration important 
indicators such as the local revenue and other transfers. This is one of the most 
frequent criticisms against the FPE: the lack of inclusion of the fiscal effort of the 
States as one of the criteria for rating. This study analyses this possibility 
among others.  

Finally, the study presents some considerations about possible 
guidelines for the formulation of new rating models.  

 
Keywords: States’ Participation Fund, FPE, fiscal equalization 
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Introdução 
 

Este trabalho trata sobre o Fundo de Participação dos Estados.  Os 

objetivos são ampliar o debate acerca do FPE e propor alternativas para a 

análise da eqüidade na sua repartição numa perspectiva de redução das 

desigualdades entre os estados brasileiros. 

Quando diversos níveis de governo ofertam simultaneamente bens e 

serviços públicos, surge o federalismo fiscal como tema de finanças públicas. 

Há uma controvérsia básica nesse debate: centralização ou 

descentralização do sistema tributário, qual é o mais eficiente? 

Originam-se daí as questões sobre competências tributárias e 

responsabilidade de gastos entre os diversos níveis de governo.  

Posteriormente, abre-se a discussão sobre possibilidades de desenhos 

institucionais entre esses níveis. 

Uma vez definidos quem arrecada e gasta, as relações 

intergovernamentais via sistema de transferências selam a aliança federativa. 

A avaliação da despesa, da receita e as formas de transferências, 

numa análise federativa, afetam o comportamento de cada unidade federada 

no modo como se arrecada e como se gasta. 

Dependendo do desenho institucional adotado para o 

autofinanciamento dos entes, surge uma menor ou maior necessidade de 

transferências de recursos às unidades inferiores da federação. 

Em Finanças Públicas, uma maior descentralização fiscal aumenta a 

eficiência1 do sistema de fornecimento de bens e serviços públicos, já que há 

uma maior proximidade entre os cidadãos com suas preferências e as ofertas 

de serviços públicos.  Fica mais evidente a vinculação dos benefícios e seus 

custos. 

Assim, a eficiência na oferta pública também depende de seu 

financiamento. 
                                                 
1 Eficiência no sentido de Pareto-Koopmans existe quando um plano de operação satisfaz as seguintes 
condições: 

1) um produto não pode ser gerado em maior quantidade sem que seja diminuída a quantidade 
gerada de algum outro produto ou sem que seja aumentada a quantidade consumida de pelo 
menos um insumo; 

2) um insumo não pode ser consumido em menor quantidade sem que seja aumentada a quantidade 
consumida de algum outro insumo ou sem que seja diminuída a geração de pelo menos um 
produto. 
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Uma maior parcela de recursos próprios no financiamento da oferta 

de serviços e bens públicos faz com que os benefícios do fornecimento de 

determinado nível de serviços e seu custo, carga de impostos, seja percebida 

pelos cidadãos. 

Os entes subnacionais são financiados por quatro formas: 

empréstimos de terceiros, empréstimos de governo, transferências e impostos 

próprios. 

Deixando as questões dos financiamentos por empréstimo de lado, o 

financiamento por recursos próprios depende da legislação tributária, do 

potencial tributário e do esforço de arrecadação. 

O potencial tributário, que depende da base econômica, está ligado a 

fatores estruturais da economia; portanto, invariáveis no curto prazo. 

O sistema de impostos relaciona-se com o formato do pacto 

federativo, passível de propostas e mudanças. 

Mudanças legais podem impactar fortemente no comportamento dos 

entes subnacionais quanto à eficiência e ao comprometimento de receitas.  

"Sobre o desenho fiscal ‘ótimo’ há muitos graus de liberdade”. 2

O esforço de arrecadação tem haver com o comportamento e é 

passível de modificação no curto prazo, sem desconsiderar a tradição e a 

prática tributária. 

Em federações, depois do arcabouço de competências tributárias, as 

transferências de receita ou grants são as principais fontes de financiamento 

dos diversos níveis de governo.  A garantia efetiva de uma boa provisão de 

bens e serviços públicos depende fundamentalmente da estruturação do 

modelo de transferências. 

São inúmeras as razões que justificam as transferências em um 

modelo federativo.  Trasbordamentos (benefícios externos à jurisdição de um 

determinado serviço público com ineficiência dessa oferta para a população 

                                                 
2 SCHWENGBER, Silvane Battaglin; RIBEIRO, Eduardo Pontual. O Impacto do Fundo de 
Participação (FPE) no Esforço Tributário dos Estados: Uma Estimativa do Potencial de 
Arrecadação do ICMS. [S.I.]: NEMESIS, [1999?]. O NEMESIS - Núcleo de Estudos e Modelos 
Espaciais Sistêmicos é patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ), no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 
(PRONEX).Disponível em: <http://www.nemesis.org.br/artigos/a0020.pdf>.Acesso em: 27 jul. 
2006, 16:34:28. 
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local que arca com os custos), gap fiscal (necessidade de gasto maior do que 

os recursos próprios disponíveis), oferta equânime de bens e serviços públicos 

entre os entes e instrumento de modulação de receitas (aumento de recursos 

em momentos de baixa atividade econômica e o inverso em situações de 

aquecimento da economia) são algumas dessas razões.  Podemos 

teoricamente propor soluções em modelos de transferências para cada um 

desses objetivos. 

As desigualdades econômicas e sociais no Brasil são a razão 

principal de sua política de transferências. 

As transferências geram impactos no comportamento dos entes 

subnacionais que freqüentemente comprometem a eficiência e a equidade do 

sistema fiscal. 

Uma maior dependência dos estados e municípios de transferências 

nas suas finanças, pode comprometer a correspondência entre impostos e 

oferta de bens e serviços públicos. 

Assim, as transferências provocariam uma subavaliação dos custos 

dos bens públicos. 

As transferências podem ser divididas basicamente em dois grupos.  

As vinculadas, quando o recurso é direcionado, e as não vinculadas, sem 

condicionantes ou restrições sobre o gasto. 

As vinculadas podem engessar o orçamento das unidades inferiores 

de governo, com a conseqüente perda de autonomia.  O nível superior de 

governo pode errar na análise das necessidades dos níveis inferiores.  A União 

pode tratá-los uniformemente, sem falar na perda de contato com as 

preferências dos cidadãos locais. 

Por outro lado, o financiamento com transferências não vinculadas 

acabam por exportar para o resto da federação o custo dos serviços públicos. 

Podem resultar também num comportamento de subutilização do potencial 

tributário.  O baixo esforço fiscal pode implicar a perda de equidade horizontal 

entre as unidades do sistema. 

A função redistributiva da política de transferência brasileira tem por 

base os fundos de participação.  São os instrumentos ideais para realocar 

recursos entre entes estatais. 
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Nos anos sessenta, correspondiam a 10% do Imposto sobre 

Produtos Industrializados - IPI e do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza - IR, depois aumentado em 1975.  Com a Constituição de 

1988, 44% desses impostos ficaram destinados aos dois fundos de 

participação.  Esse crescimento torno-os elementos centrais do sistema de 

partilha brasileiro. 

No início, sua estrutura era suficientemente flexível para permitir um 

certo dinamismo.  O rateio tinha por base o tamanho da população (Fundo de 

Participação dos Municípios - FPM), área territorial e renda per capita (Fundo 

de Participação dos Estados - FPE) de forma que as parcelas de cada estado e 

de cada município variavam de acordo com as modificações identificadas 

nesses parâmetros. 

De acordo com Prado3: 

Essa redistribuição, no entanto, resulta pouco eficaz no 

que se refere à redução das desigualdades, pois, embora 

o sentido geral da redistribuição seja favorável à 

desconcentração regional da receita, o sistema é 

virtualmente ineficaz no que se refere às desigualdades 

horizontais entre Regiões atrasadas e entre os Estados 

destas mesmas Regiões. 

Isso posto, avalio no presente trabalho o Fundo de Participação dos 

Estados - FPE, principal instrumento brasileiro na sua política de 

transferências, num ambiente institucional específico, com uma estrutura 

tributária dada, com determinada eficiência de arrecadação e em meio a outras 

transferências.  O recorte do objeto também deixa de fora portanto questões 

relacionadas aos subsídios, a guerra fiscal entre os estados brasileiros, a 

política fiscal etc. 

A análise situará o leitor a respeito do FPE numa perspectiva 

federativa, ampliando seu entendimento do modelo brasileiro de transferências 

e avaliará o FPE do ponto de vista específico de sua eqüidade.  Levantam-se 

                                                 
3 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental, sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/ 
e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
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questões presentes nas pautas de discussão sobre o FPE como seu impacto 

na renda e na performance fiscal dos estados brasileiros. 

Este trabalho foi desenvolvido com base em diversos textos4 que 

versam sobre os seguintes temas: federalismo, relações intergovernamentais, 

políticas de descentralização, transferências e FPE.  Os textos forneceram uma 

primeira lista de indicadores mais representativos das transferências 

intergovernamentais do tipo FPE para a análise.  Os indicadores foram 

classificados (classes: FPE, Finanças Estaduais, Demografia, Territorial e 

Desigualdade), categorizados (categorias: Autonomia, Descentralização, 

Eqüidade e Desigualdade) e os mais freqüentes na literatura crítica sobre o 

FPE foram analisados. 

O texto está dividido em seis capítulos: o primeiro trata de 

federalismo, o segundo descreve o sistema de transferências federais 

brasileiro, o terceiro explica o FPE, o quarto aborda os indicadores de análise, 

o quinto analisa indicadores e o sexto fala dos impactos do FPE nas políticas 

públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ver levantamento bibliográfico comentado na página n°48. 
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1. Federalismo 
 
Este trabalho não é sobre federalismo, no entanto não há como 

dissertar sobre o Fundo de Participação dos Estados sem enquadrá-lo 

teoricamente, mesmo que de forma básica, em questões federativas.  Da 

mesma forma, foge ao escopo desta pesquisa o levantamento teórico sobre 

temas como poder, política, competição entre os estados e o papel dos 

governadores estaduais para justificar o atual estado de inércia em que se 

encontra o sistema de partilha do FPE.  Dado este corte metodológico, 

seguiremos com um conjunto de conhecimentos que nos ajudarão a 

compreender com critério os problemas relacionados à partilha de recursos 

públicos em ambientes federativos. 

Os entes federados foram chamados a se associar no esforço de 

responder conjuntamente as questões do financiamento público no que se 

refere à universalização do atendimento à população dos serviços públicos. 

Volta à pauta da agenda política brasileira o tema do federalismo 

brasileiro. 

O tema do federalismo abraça as relações políticas, econômicas e 

financeiras entre a União, os estados e os municípios.  

É o pacto pelo qual os níveis de governo estabelecem as 

competências e responsabilidades, portanto poder e autonomia de cada ente. 

Quando falamos de poder e autonomia entre os níveis de governo, 

também estamos falando em como se concretiza o financiamento de cada 

ente. 

Em federações, a discussão sobre o arcabouço tributário e o modelo 

de financiamento dos diversos níveis complica-se.  Os instrumentos tributários 

disponíveis e adotados devem estar em harmonia com as competências 

tributárias de cada nível de governo.  Em finanças públicas abre-se o debate 

sobre a dicotomia centralização versus descentralização. 

 

1.1. Federalismo brasileiro recente 

 

O sistema tributário brasileiro experimentou críticas na Reforma 

Tributária de 1967 por ser excessivamente centralizador, ao contrário da 
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Constituição de 1988, considerada descentralizadora.  A Constituição de 1988 

aumentou as transferências de recursos para estados e municípios, e 

aparentemente condenou a União à pouca capacidade fiscal. 

Dois aspectos dessa discussão do formato do financiamento de 

estruturas federativas são importantes.  O primeiro refere-se às competências 

tributárias em si, e outro se refere à distribuição dos recursos arrecadados 

pelos impostos. 

Do lado das competências tributárias, o modelo brasileiro enquadra-

se em linhas gerais nas recomendações da boa literatura das Finanças 

Públicas e em experiências pelo resto do mundo. 

Do lado das repartições de receitas, o nosso sistema atual vem 

sofrendo críticas.  A descentralização de recursos proporcionada pela 

Constituição de 1988 elevou de forma relevante os percentuais sobre o IR e o 

IPI destinados ao FPE e ao FPM. 

Tem-se a descentralização fiscal como desejável do ponto de vista 

da autonomia dos entes subnacionais e da oferta eficiente dos bens e serviços 

públicos.  Sem contar com a óbvia necessidade de mecanismos de 

transferências entre unidades da federação marcadas por flagrantes 

desigualdades.  Assim, os fundos articulam poderes entre as unidades 

federadas "soldando" o pacto federativo. 

A necessidade de descentralizar não pode ser confundida com um 

simples aumento nos fundos constitucionais.  Muitos autores criticam o fato de 

que a descentralização teve como seu principal instrumento as transferências e 

não as bases e esforços tributários próprios. 

Por outro lado, a teoria nos diz que o financiamento dos entes 

subnacionais através de transferências de recursos não vinculadas a qualquer 

gasto resulta num subaproveitamento de suas possibilidades tributárias.  No 

Capítulo 6, abordaremos um pouco mais profundamente essa questão do 

modelo brasileiro e esse efeito perverso.  

 

1.2. Visão geral da descentralização no Brasil 
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A federação brasileira sofreu um grande processo de 

descentralização fiscal desde o início da década de 1980.  O coroamento 

desse processo se deu com a promulgação da Constituição de 1988. 

A consolidação do conseqüente regime federativo se deu ao longo 

da década de 1990, tornando o Brasil uma das nações mais descentralizadas 

do mundo, com um padrão de autonomia financeira de seus entes 

subnacionais bastante elevado. 

Após quase duas décadas de operação do arcabouço institucional 

consolidado na Constituição, parece ser preciso uma correta avaliação dos 

resultados alcançados. 

Tributar eficientemente com eqüidade e distribuir os recursos de 

acordo com as responsabilidades e as necessidades dos governos fazem parte 

dos problemas de uma boa gestão fiscal em desenhos federativos.  Três 

questões ainda se somam quando as responsabilidades das execuções de 

políticas públicas são compartilhadas por vários níveis de governo.  A primeira 

é a de determinar de forma eficiente o sistema de competências tributárias.  A 

segunda questão diz respeito ao equilíbrio dos encargos de cada nível de 

governo.  E por fim a construção de um sistema de transferências 

intergovernamentais eficiente e equânime. 

Nosso sistema federativo depende da conciliação dessas três 

questões.  Na maioria das federações espalhadas pelo mundo, mesmo com as 

variações existentes, encontramos duas características.  Uma é a 

concentração dos recursos arrecadados nas mãos dos governos centrais.  E a 

outra é a autonomia de fato dos governos subnacionais com a subordinação de 

administrações locais num padrão bigovernamental. 

A discussão sempre deveria iniciar-se com as atribuições dos 

encargos entre os diversos níveis de governo.  E assim de fato se deu em 

muitos processos de descentralização.  A definição ou a redefinição de 

responsabilidades entre os níveis inferiores de governo com a transferência de 

atribuições dos governos centrais para os estados.  Na verdade, a maioria dos 

casos presentes na literatura é desse tipo de transformação, uma vez não ser 

comum à autonomia dos municípios como no caso brasileiro. 
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Definido o arranjo dos encargos, passamos para a forma de 

financiamento através das competências tributárias e do sistema de 

transferências dos recursos. 

O sistema federativo brasileiro é peculiar pela grande 

descentralização vinda do padrão incomum de dar aos governos estaduais a 

competência de arrecadar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços - ICMS, o principal imposto brasileiro do tipo Imposto 

sobre Valor Agregado - IVA, correspondente a 30% em média da arrecadação 

total.  Na realidade, mais de 50% do dispêndio total são feitos pelos governos 

subnacionais. 

As regiões mais pobres do Brasil arrecadam em média três vezes 

menos do que o Sudeste, revelando assim uma enorme disparidade fiscal entre 

as regiões, derivada das desigualdades de renda.  Essas disparidades só são 

amenizadas com os repasses do Governo Federal, já que inexistem em nosso 

país mecanismos de distribuição horizontal de receita. 

A Constituição concedeu um elevado nível de autonomia financeira 

aos entes subnacionais, inclusive colocando os municípios como governos 

soberanos.  Uma outra característica pouco comentada na literatura 

especializada sobre a federação brasileira diz respeito à quase inexistente 

ligação administrativa e orçamentária entre os entes subnacionais, permitindo 

assim que as principais articulações se dêem entre a unidade central e cada 

uma das unidades subnacionais.  A meu ver, uma outra característica derivada 

dessa realidade é o pouco poder de barganha nas negociações entre o 

governo central e os entes subnacionais por parte destes últimos. 

O processo de atribuição de encargos não foi planejado, e sim, fruto 

de embates entre a União e os entes subnacionais, configurando o caminho 

brasileiro da descentralização como uma reação à excessiva centralização 

imposta pelos governos militares ao longo da década de 1970. 

A reforma advinda da Constituição de 1988 ampliou os orçamentos 

dos entes subnacionais, dando-lhes também maior autonomia na gestão 

desses recursos.  Tivemos duas conseqüências. A primeira é a inversão da 

relação de determinação, uma vez que a descentralização de receitas é que 
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conduziu a descentralização de encargos, e não o inverso.  Aquilo que Prado5 

menciona como a "Lei de Say fiscal", segundo a qual a receita tende gerar seu 

gasto.  A outra conseqüência, em parte derivada da primeira, foi a 

municipalização.  Os municípios é que de fato tiveram suas parcelas de 

receitas ampliadas nos últimos vinte anos, pois os estados estão num mesmo 

patamar. 

Essas considerações só reforçam a importância dos estudos sobre 

os mecanismos de distribuição de receitas na discussão das questões 

federativas. 

 
 

1.3. Federalismo fiscal 

 

Alguns autores importantes6 não concordam com a crítica sobre os 

desequilíbrios causados pelo descasamento entre descentralização de receitas 

e encargos e, ainda dentro do contexto do federalismo fiscal, também 

comentaremos nesta seção sobre as mudanças constitucionais de 1988 e seus 

impactos nas relações fiscais da Federação brasileira. 

 

1.3.1. Diferenças intra-regionais 

 

O problema não parece ter sido a descentralização em si, mas sim a 

forma como foi realizada, pois não houve uma consolidação de um modelo de 

federalismo fiscal assegurador de uma sincronia entre oferta de recursos e 

demandas sociais. 

O problema principal é o equilíbrio entre descentralização e 

desigualdade regional.  É extremamente difícil harmonizar de forma equânime 

as competências próprias de receitas e transferências compensatórias num 

                                                 
5 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental, sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/ 
e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
6 Ver em REZENDE, Fernando. Federalismo Fiscal: Novo Papel para Estados e Municípios. In: 
Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam. O município no século XXI: cenários e perspectivas. 
São Paulo: Cepam; ECT, 1999. p. 87-96. Edição Comemorativa dos 30 anos do Cepam / 30 
anos da ECT. 
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país de fortes desigualdades espaciais de renda.  Note-se, nesse sentido, que 

uma maior descentralização de competências privilegia estados e municípios 

economicamente fortes em detrimento da força das transferências da União em 

direção aos entes subnacionais mais fracos. 

O quadro torna-se ainda mais complicado quando existem também 

as desigualdades intra-regionais, como o caso brasileiro.  Como exercer o 

papel compensatório do poder central se há a convivência da pobreza e da 

riqueza em estados, ou mesmo municípios, economicamente mais fortes? 

Tradicionalmente, as transferências compensatórias são 

conseqüências da função das diferenças inter-regionais, sem a devida 

calibragem em relação a uma realidade de grandes diferenças intra-regionais 

de renda.   

A solução buscada não pode ter uma visão homogênea das 

desigualdades, pois se corre o risco de provocar ainda mais distorções. 

 

1.3.2. O Federalismo Fiscal Pós-1998 

 

Mudanças constitucionais de 1988 provocaram impactos nas 

relações fiscais da Federação brasileira.  Alguns aspectos me parecem 

importantes. 

Como já vimos, uma crítica possível à Constituição de 1988 é a da 

suposta forte descentralização de recursos, mas não de atribuições.  A União 

que perdeu recursos ganhou novas responsabilidades.  Por outro lado, estados 

e municípios, apesar de haverem ganhado recursos, não teriam recebido 

maiores atribuições.  Isso estaria trazendo um maior desequilíbrio federativo e 

uma queda na qualidade dos serviços ofertados. 

Segundo Fernando Rezende7, a tese acima merece uma melhor 

qualificação.  Num primeiro momento, foi de fato negativo para a União e 

positivo para os estados e municípios o impacto em termos de receitas fiscais.  

O aumento das receitas oriundas de contribuições sociais – essas não 

compartilhadas – e a perda de força do IR e do IPI, base de cálculo dos fundos 

transferidos, modificaram o quadro inicial. 

                                                 
7 Idem. 
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O impacto inicial do aumento dos percentuais dos fundos de 

participação foi perdendo poder devido ao baixo dinamismo da economia e às 

medidas de ajuste fiscal dos anos 1990.  A ausência de verificação de maiores 

perdas estaduais e municipais só foi possível pelo aumento de suas 

competências tributárias. 

Já em relação às atribuições, os estados e municípios aumentaram 

seus gastos em saúde e educação.  Como o procedimento de transferências 

de responsabilidade foi bastante desorganizado, o processo de 

descentralização de programas sociais criou novas distorções no atendimento 

às demandas da sociedade. 

Caiu a qualidade do sistema tributário brasileiro, dado o aumento das 

contribuições sociais.  Esse aumento foi necessário para financiar os novos 

direitos constitucionais, sendo portanto destinados para propósitos da 

seguridade social.  Houve um novo padrão de atuação.  A União focada na 

área social nos programas de cobertura de riscos ao desemprego, à velhice e à 

invalidez.  Os estados e municípios mais concentrados nas atividades 

niveladoras de oportunidades de mobilidade social (ensino básico, saúde e 

apoio a grupos mais frágeis da população). 

A restrição à redefinição dos papéis de estados e municípios diz 

respeito à assimetria da disponibilidade de recursos nesses mesmos estados e 

municípios.  Isso decorre do fato de que há uma concentração espacial da 

base produtiva que impede a geração de recursos próprios em alguns entes 

federados suficientes para atender a demanda por serviços sociais da 

população.  E, também, há uma visão simplista das desigualdades regionais 

que servem de base para o cálculo dos coeficientes de rateio para a divisão do 

volume de transferências compensatórias. 

Estados mais capazes de arrecadar receitas próprias são também os 

que têm maior população, não podendo dar conta de todos os serviços 

demandados.  Estados menos capazes de gerar receita são também aqueles 

que dependem mais das transferências, e, portanto, menos estimulados em 

tese a maximizar sua capacidade tributária.  Assim, como os critérios de rateio 

das transferências beneficiam os estados pequenos, dada sua pouca 

população, o resultado geral é uma assimetria de quantidade de recursos 

disponíveis por habitante. 
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Essa assimetria compromete o processo de avanço da 

descentralização, pois fica difícil encontrar o ponto ótimo entre demanda de 

serviços e possibilidade de atendimento com recursos financeiros, humanos e 

gerenciais. Segundo Rezende8: 

 

Em princípio, altas taxas de urbanização e elevados 

índices de densidade populacional aumentam a 

complexidade tecnológica e, portanto, o custo das 

soluções para os problemas urbanos que se situam na 

esfera de responsabilidade do Poder local. 

 

Então, se os recursos disponíveis não estão ajustados com as 

demandas e com a possibilidade de recursos humanos e gerenciais, a gestão 

eficiente do gasto fica problemática. 

As relações intergovernamentais no Brasil são baseadas em visões 

do passado, pois ignoram as transformações de nosso padrão demográfico.  

Não são utilizadas dimensões como metropolização da pobreza, urbanização, 

concentração da população em cidades maiores e diferenças regionais 

advindas da evolução do perfil etário da população.  Esse tipo de análise 

alteraria a natureza da demanda sobre o poder público, pois este deve voltar-

se para a população menos favorecida. 

Assim, fenômenos como metropolização da pobreza e urbanização 

fazem toda diferença, gerando uma dissociação da concentração espacial das 

demandas com a concentração espacial de recursos disponíveis. 

Grandes cidades se tornariam mais dependentes de uma maior 

atuação do setor público federal e estadual na solução de problemas locais. 

Outro aspecto importante é a diferença regional do perfil etário.  Sul e 

Sudeste apresentam um ritmo acentuado de envelhecimento, enquanto no 

resto do país as populações infantis e juvenis crescem ainda a taxas altas.  

Pessoas mais jovens em populações de baixa renda requerem atenção em 

áreas sob maiores responsabilidades de estados e municípios. Enquanto as 

demandas de populações mais velhas, em regiões mais desenvolvidas, estão 

                                                 
8 Ib idem. 
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sob uma alçada com uma parcela maior de responsabilidade do governo 

federal nas áreas de emprego e previdência. 

 

1.3.3. Perspectivas para o debate 

 

As distorções encontradas no federalismo fiscal brasileiro e o 

prolongamento da crise fiscal acentuaram os problemas do atendimento das 

necessidades essenciais da população e da qualidade na oferta dos serviços 

públicos. 

Na busca por novas soluções, são questionados os princípios que 

ampararam a carta magna de 1988. 

Reconhece-se que para alcançar um padrão mínimo de cobertura 

eficiente dos serviços há de se ter garantia dos recursos.  Volta-se à tese da 

vinculação.  Creio não equivocada a associação direta entre vinculação e perda 

de autonomia.  No entanto, a vinculação tem virtudes em casos específicos. 

Com as vinculações, soldam-se as relações intergovernamentais 

necessárias ao sucesso das políticas direcionadas, em programas específicos, 

a minimizar as desigualdades e a pobreza. 

A Constituição correlacionou corretamente a descentralização com 

cooperação financeira entre os entes federados suficientes para viabilizar essa 

estratégia.  Contudo, os procedimentos para tal objetivo de cooperação não 

foram claros e ficaram sujeitos a mecanismos instáveis, pouco transparentes, 

sujeitos a todo tipo de pressão política e particular, como as transferências 

condicionadas do tipo convênios. 

Se a base dessa cooperação fosse a vinculação, ficaria garantida a 

regularidade, a transparência e a automação da cooperação.  Não estou me 

reportando às vinculações de tetos mínimos de compromissos individuais de 

cada ente competindo entre si.  Estou me referindo a uma idéia mais ampla de 

condomínio ou consórcio.  Assim, poderia estabelecer-se um acordo sobre a 

contribuição de cada um para a cobertura de determinado programa, mas com 

regras absolutamente claras de execução. 

Não confundamos aqui vinculação com centralização, uma vez que, 

nessa proposta, a vinculação seria um instrumento da descentralização, em 

  



 25

que a insuficiência dos recursos em locais de maior pobreza deixaria de ser 

uma forte restrição. 

Assim, a vinculação passaria a ser um antídoto contra práticas 

clientelistas e um remédio contra disputas políticas locais. 

Portanto, a consolidação de um novo modelo de relações 

intergovernamentais deveria basear-se nos seguintes componentes: garantia e 

estabilidade dos fluxos financeiros dos recursos (mecanismo do tipo Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - FUNDEF, solidariedade e cooperação), equilíbrio na divisão 

espacial dos recursos (questão ainda em aberto e na qual o presente trabalho 

quer aprofundar), eficiência do gasto e melhoria nos sistemas de controle 

(controle social, com enfoque nos resultados e accountability). 

Em 1988, o relacionamento dos municípios – que passaram a ser 

entes federados – com o Governo Federal passou a ser direto, sem os 

problemas da intermediação (demora nos repasses, interferência política) feita 

pelos estados. 

No entanto, a uma perda de coordenação feita pelos estados amplia 

as possibilidades de competição de poderes locais dependendo do 

alinhamento político com o Governo Federal e Estadual (e alinhamento entre 

Estado e União).  Essas combinações são freqüentemente alteradas trazendo 

uma forte instabilidade nas relações intergovernamentais, com prejuízos para 

uma boa gestão dos serviços públicos. 

Diante do exposto, posso levar a entender que sou favorável a 

vinculação ou a centralização.  Longe disto.  Acredito de fato que 

administrações locais, sejam essas administrações públicas de estados ou 

municípios, têm uma maior probabilidade de acerto na identificação e pronto 

atendimento às demandas locais de seus cidadãos, muito mais que qualquer 

governo central.  No entanto em casos específicos e especiais de políticas 

públicas de caráter e abrangência nacional certo grau de vinculação ou 

centralismo é desejável.  E não estou me posicionando para um determinado 

lado ou outro por qualquer razão de cunho ético.  Tanto um grau maior de 

descentralização ou de centralização não se torna mais ou menos desejável 

diante de problemas de caráter moral ou ético na execução de políticas 

públicas. 
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1.4. Tipologia das Transferências 

 
Embora o termo grants possa também ser traduzido por subvenções 

ou subsídios, aqui adotaremos o sentido de recursos transferidos de um para 

outro nível de governo, tendo em vista que o termo “subvenção” está ligado no 

Brasil àquela transferência para fora do setor público, ou seja, para o setor 

privado.  Outras obras também qualificam grants como empréstimos e 

financiamentos entre os diversos níveis de governos. 

Segundo Afonso9, numa revisão da literatura crítica sobre relações 

intergovernamentais internacionais, não é consensual a classificação dos 

grants.  É comum nas análises sobre grants uma tipologia vinda da 

experiência federativa dos Estados Unidos da América. 

Diferenciam-se as transferências vinculadas (categorical ou 

discretionary grants) das não vinculadas ou não condicionadas, (general 
grants).  Também são identificadas, como um terceiro grupo, as participações 

nas receitas públicas: revenue sharing. 
É comum que as vinculadas sejam divididas naquelas de propósito 

específico (specific grants) e nas destinadas a uma área ou a uma família de 

programas (block grants). 

As diversas propostas de classificação foram harmonizadas por 

Afonso10 na seguinte classificação de grants: 

 
1.4.1. Competências Concorrentes 

 
Não se trata exatamente de um tipo de transferência, porém está 

presente em sistemas federativos avançados.  Diferentes níveis de governo 

exploram uma mesma base tributária simultaneamente. 

 
1.4.2. Repartição de receitas 

 

                                                 
9 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Evolução das Relações Intergovernamentais no Brasil 
entre 1968/1988: Transferências e Endividamento. 1989. 279 f. Dissertação (Mestrado em 
Economia)-Instituto de Economia Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1989. 
10 Idem. 
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Tomando por base comum a origem da arrecadação, tem-se um 

sistema de repartição de tributos, que pode ser proporcional a arrecadação.  

Assim sendo, o objetivo é o equilíbrio vertical na divisão entre os vários níveis 

de governo.  E claro, há a manutenção das desigualdades regionais, pois 

sendo proporcional, ainda favorece as unidades mais ricas e com potencial 

fiscal conseqüentemente mais elevado.  Sendo, entretanto, a forma mais 

simples de distribuição, aparece com várias roupagens pelo mundo federado, 

mas de uma maneira geral é a destinação fixa ou não de parte da arrecadação 

de algum imposto periodicamente para um fundo usado para transferir recursos 

para outros níveis de governos. 

São seus objetivos mais freqüentes a equalização da capacidade 

fiscal, o suprimento de demandas sociais e o incentivo ao esforço fiscal. 

Derivam-se os problemas relativos à realização desses objetivos, que 

são os adequados critérios de rateio e o suposto desincentivo ao esforço fiscal 

dos entes receptores de recursos. 

 

1.4.3. Transferências Vinculadas 

 

Serão tratadas à parte daquelas vinculadas a objetivos específicos ou 

gerais as transferências condicionadas a contrapartidas de recursos por parte 

dos governos receptores. 

Essas podem ser divididas de acordo com a fixação ou não por parte 

do governo transferidor do limite da contraprestação do governo receptor.  Tal 

tipo de grants, normalmente sistematizado em fundos, serve para repartir os 

custos relacionados a propósitos educacionais, assistenciais à saúde e de 

transporte.  O problema aqui é encontrar o valor a transferir adequado e factível 

para suprir a demanda qualificada.  São usados percentuais fixos de receita 

nacional ou valores fixados caso a caso, na situação em que não são 

submetidos à análise prévia.  No caso do uso de percentuais fixos, via 

fórmulas, são considerados os indicadores de população e outros diretamente 

relacionados com a demanda.  Aqui, a pressão feita por grupos de interesse 

desloca-se para o legislativo, normalmente o palco em que se desenvolvem as 

discussões sobre os projetos de lei que definem as fórmulas. 
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Além de fórmulas, as despesas a serem custeadas também podem ser 

estabelecidas em conjunto com as unidades receptoras ou têm delegada a sua 

fixação a organismos independentes. Ou ainda, estabelecidas caso a caso. 

Para aqueles projetos claramente específicos, são adequadas as 

decisões caso a caso.  Casa-se perfeitamente com propósitos conjunturais, 

com o atendimento a pressões espacialmente determinadas ou ao atendimento 

de grupos de interesse.  Em resumo, é o instrumento para a implementação de 

políticas nacionais com ação setorial. 

Vale ressaltar os pontos negativos.  Há o impacto negativo na 

autonomia dos entes subnacionais sobre a decisão dos gastos, na 

racionalidade geral do sistema se existir uma multiplicidade de programas em 

termos de maior burocratização, coordenação e controle. 

 

1.4.4. Transferências não condicionadas 

 

Como o título explicita, são aquelas transferências sem vínculo ou 

implemento de condição para uso dos recursos.  Consistem freqüentemente na 

materialização de um sistema que visa à equalização da capacidade financeira 

e de um ajustamento fiscal.  Há casos, como no Canadá e na Austrália, onde 

essas transferências não correspondem a objetivos de equalização fiscal, 

embora sejam as maiores parcelas transferidas pelos respectivos governos 

centrais.  Os sistemas estão baseados, além de decisões ad hoc, na 

participação ou não da receita tributária e estruturados ou não em fundos, 

porém todos com objetivos comuns de redução das desigualdades regionais – 

sejam essas desigualdades surgidas por uma distribuição heterogênea de 

recursos naturais ou de produção.  Essas diferenças podem ser reduzidas pela 

transferência de recursos com a finalidade de se chegar a um padrão de gasto 

(nivelamento da performance fiscal, ou seja, gasto, então se vincula) ou de 

complementar os recursos dos entes subnacionais para o suprimento das 

demandas por bens e serviços públicos (nivelamento da capacidade fiscal, ou 

seja, receita, melhor não condicionar). 

Assim, as transferências são de um nível superior de governo para um 

inferior, equalização vertical, exceto o caso alemão de transferências entre 

unidades de um mesmo nível, equalização horizontal. 
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O processamento é baseado na utilização de fórmulas mais diversas.  

O fundamental nas fórmulas mais usadas é a introdução do potencial de 

arrecadação própria do ente subnacional através dos parâmetros renda per 

capita e diferenciais de receitas entre entes da média de um determinado grupo 

de unidades subnacionais. 

Há casos em que o foco é a tradução da demanda por serviços 

públicos pelo tamanho da população local, e aqui não se levam em conta 

questões de escala, mas dificilmente se observam possíveis diferenciações de 

custos locais. 

 Em alguns sistemas de transferências, são utilizados critérios como 

grau de urbanização, área territorial, densidade populacional, nível de pobreza, 

nível de escolaridade e tamanho da malha rodoviária.  Em um desses casos, 

como nos Países Baixos, o critério população foi trocado pela densidade 

populacional na fórmula.  Aqui há o reconhecimento de que os ganhos de 

escala proporcionados por um maior número de habitantes tem um limite, e 

que após esse limite há perdas.  Supostamente, despesas com obras públicas 

adicionais em regiões urbanizadas e densamente ocupadas são normalmente 

mais caras do que essas mesmas obras em áreas menos habitadas.  

Provavelmente áreas com densidades populacionais elevadas possuem 

camadas de baixa renda e, assim, potencialmente menos capazes de financiar 

obras públicas. 

Modelagens estatísticas sofisticadas são aprofundamentos da 

utilização de tais critérios na tentativa de estimar um valor de gasto público 

necessário em cada unidade política como nos Estados Unidos e Inglaterra. 

Há ainda casos em que sistemas são montados para medir o aumento 

das receitas e despesas necessárias e, no caso de se encontrar um déficit, 

existirá o repasse da transferência. 

Algumas tentativas de equalização fiscal buscam causar um menor 

impacto na substituição das receitas próprias por receitas transferidas e suas 

formulações introduzem elementos para medir o esforço fiscal do ente 

subnacional, como o quociente dos tributos pela renda. 

 

1.4.5. Outras formas de operar transferências 
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Eventualmente nestes casos governos centrais renunciam receita 

tributária devida por entes subnacionais. Há uma transferência implícita.  Em 

outros casos, há transferências feitas por níveis inferiores em direção aos 

níveis superiores, que não tem objetivos equalizadores.  Em alguns casos 

tratam-se de simples empréstimos entre governos. 
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2. O Sistema de Transferências Federais Brasileiro 
 

O primeiro sistema de partilha de recursos do setor público brasileiro, 

com características redistributivas, foi efetivado pela reforma tributária de 1967. 

Antes, havia a partilha de recursos sem ser redistributiva.  As 

transferências eram do tipo devolução tributária combinada com condicionada 

e destinadas as estatais e autarquias. 

A reforma de 1967 centralizou a arrecadação no Governo central e 

deu como contrapartida o sistema de redistribuição via transferências de FPE e 

FPM. 

O mecanismo básico de partilha para os Estados era o FPE.  

Originalmente, o inverso da renda per capita, população e tamanho do território 

compunham o critério de distribuição.  Essa concepção garantiu ajustes 

dinâmicos, que foram abandonados com o tempo, de forma que, no início e sob 

esse ponto de vista, o sistema era melhor antes se tomarmos como base que 

as variações da renda e da população capturadas pelo FPE tornavam o 

sistema equânime naquilo que se propunha.  O sistema tinha características 

fortemente equalizadoras. 

A regulamentação, no entanto, descaracterizou o FPE como 

instrumento para repasses livres de qualquer condicionamento.  E, então, a 

partir de 1968 e durante a década de 1970, mais condicionadores aos gastos 

foram sendo somados ao FPE.  Até o ponto em que todo o repasse estava 

vinculado.  Claro que houve uma forte perda de autonomia dos entes 

subnacionais nesse período, quando se inicia um contrafluxo dessa tendência 

culminando com a Constituição de 1988. 

O resultado da Constituição de 1988 foi um sistema de distribuição 

considerado um dos mais descentralizadores do mundo.  Além de deterem 

mais da metade do gasto do setor público, os governos subnacionais têm boa 

parte dos seus recursos transferidos sem qualquer condicionante. 

Assim, o atual sistema de repartição está estreitamente ligado à 

reação social contrária à excessiva centralização fiscal e política imposta pelo 

regime de exceção iniciado pelo golpe militar de 1964. 

O sistema tributário advindo da Constituição de 1988 produziu efeitos 

no sistema produtivo que desestimularam investimentos e reduziram sua 
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competitividade, de forma que esforços para reduzir esses impactos 

redundaram em orientações para a desoneração de exportações e 

investimentos produtivos. 

Os Estados foram compensados devido às pesadas perdas de 

arrecadação de ICMS impostas por tais medidas através do Fundo de 

Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (10% do IPI são 

redistribuídos de acordo com o volume de exportação de cada Estado) e do 

Seguro Receita (a Lei Complementar nº 87/96 estendeu a desoneração aos 

produtos semi-elaborados e primários, além de eliminar os tributos incidentes 

sobre os bens destinados ao ativo fixo e consumo das empresas). 

A vinculação verdadeiramente importante, presente em nosso 

sistema de partilha dos anos 1990, foi a obrigatoriedade para todos os níveis 

de governo de despenderem 25% do total de suas receitas com o ensino, 

desdobrado para o FUNDEF e depois para o FUNDEB. 

O FUNDEF funcionava com duas veias de recursos.  Uma intra-

estadual, que nivelava a disponibilidade por aluno dos municípios e governo 

estadual, redistribuindo recursos; portanto, era redistributivo dentro do estado.  

E outra de aporte adicional do Governo Federal, para aqueles entes que não 

alcançavam a média nacional por aluno; sendo, então, redistributivo 

nacionalmente. 

Outro dispositivo constitucional transferiu a execução e a gestão da 

saúde para os governos locais, também desdobrado ao longo dos anos 1990, 

em um sistema setorial de transferências intergovernamentais, o Sistema Único 

de Saúde - SUS. 

O SUS é um mecanismo de repasse do Governo Federal, 

descentralizando a gestão, para o financiamento das despesas dos entes 

subnacionais em saúde. 

Os fluxos financeiros redutores de desigualdades inter-regionais de 

capacidade de gasto para os estados são o FPE, o SUS e o FUNDEF. 

Essas transferências não guardam nenhuma proporção com as 

bases tributárias dos estados. 

Por suas próprias naturezas, tanto o SUS quanto o FUNDEF não 

aumentam o gasto geral do orçamento, pois atuam setorialmente.  Tão-

somente realocam recursos para a saúde e a educação. 
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2.1. As transferências de recursos federais brasileiros 

 

Na Constituição da República em vigor consta em seu artigo 3º, 

inciso III, que constitui um dos objetivos fundamentais da República a redução 

das desigualdades sociais e regionais. 

Visando alcançar esse objetivo, a Constituição criou vários 

mecanismos de transferência para estados e municípios de recursos federais 

(instrumentos para a descentralização da política fiscal do Governo) para a 

promoção do crescimento mais eqüitativo das regiões brasileiras. 

Os mecanismos são: FPE, FPM, FNE (FNO E FCO), FUNDEF, 

Fundo de Incentivo à Exportação e CIDE, os quais serão comentados a seguir.  

O FPE será objeto de estudo do Capítulo 3. 

 

2.1.1. O Fundo de Participação dos Municípios - FPM 

 

O FPM é um importante instrumento para as finanças municipais, 

particularmente nos pequenos municípios sem uma máquina arrecadatória 

própria.  O FPM vem de 22,5% do IR e IPI líquidos. 

São distribuídos 10% para as capitais, 86,4% para os demais 

municípios e 3,6% para os municípios do interior com mais de 142 mil 

habitantes.  Os coeficientes são divulgados pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU e elaborados com os dados anuais do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

Nas capitais leva-se em consideração a população com o inverso da 

renda per capita do estado.  Antes da Lei Complementar nº 62, o somatório do 

FPM de um estado aumentava pelo aumento do número de municípios.  

Depois da referida lei complementar, o valor do FPM do estado fica constante, 

ou seja, os municípios do estado recebem menos proporcionalmente. 

O total de 2000 foi de 12,8 bilhões ou 1,16% do PIB.  Os maiores 

valores per capita são os da Região Nordeste, Sul e Norte.  A segunda região 

mais rica do Brasil, o Sul, aumentou sua participação no FPM com a criação de 

municípios antes da Lei Complementar nº 62. 
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2.1.2. Os Fundos Regionais 

 

Os Fundos Regionais foram criados com o objetivo de disponibilizar 

empréstimos subsidiados a empresas locais.  Preferencialmente micro e 

pequenas empresas e produtores agrícolas, em atividades que usam material 

básico e que sejam trabalho intensivas, e indústrias de alimentação básica. 

A divisão dos 3% do IR e do IPI é de 60% para o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE, 20% para o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte - FNO e 20% para o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO. 
Foram distribuídos, entre 1989 e março de 2002, 10 bilhões de 

dólares principalmente no setor agrícola.  Em 2000, 2 bilhões ou 0,18% do 

Produto Interno Bruto - PIB. 

É uma alocação regressiva, região de maior renda per capita recebe, 

proporcionalmente aos habitantes, mais recursos. 

Os Incentivos Fiscais vem da isenção de 18% do IR para empresas 

que investem no Norte, Nordeste e Espírito Santo. 

O Fundo de Investimento da Amazônia - FINAM, o Fundo de 

Investimento do Nordeste - FINOR e o Fundo de Recuperação Econômica do 

Estado do Espírito Santo - FUNRES são atualmente administrados pela 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e Grupo de 

Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo - GERES, 

respectivamente. 

As empresas precisam de autorização do Ministério da Fazenda - MF 

para a Secretaria do Tesouro Nacional – STN transferir para os fundos. 

Em 2000, correspondeu a 1,3 bilhão ou 0,12% do PIB. A Região 

Norte recebeu mais proporcionalmente. 

 

2.1.3. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF11

                                                 
11 A Emenda Constitucional – E.C. nº 53/06 criou o FUNDEB – Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação foi 
aprovada em 06/12/2006 e teve como objetivo uma elevação e uma outra distribuição para os 

  



 35

 

O FUNDEF era um fundo contábil no âmbito de cada estado com o 

objetivo de descentralizar e democratizar a gestão do ensino público nacional.  

Foi instituído pela Lei n° 9.424/1996. 

Era composto por 15% do ICMS, e incluía a compensação financeira 

da LC n° 87/1996, 15% do FPE, 15% do FPM e 15% do IPI - Exportação. 

A União complementava se o estado não atingisse um mínimo por 

aluno definido em lei. 

A distribuição dos recursos levava em conta, além de outros dados, o 

número de alunos matriculados da 1ª à 8ª séries do ensino fundamental 

levantados pelo Censo Escolar.  

 
2.1.4. Fundo de Incentivos à Exportação 

 

O Fundo de Incentivos à Exportação é um instrumento fiscal para 

fomento das exportações e desoneração da carga tributária sobre as 

exportações.  O IPI exportação é 10% do IPI para os Estados como 

incentivo às exportações.  As parcelas estaduais do fundo são 

determinadas pelo Tribunal de Contas da União – TCU com base no total 

exportado. 
A Lei Complementar - LC nº 87 indica que o ICMS não incide sobre 

as operações e prestações destinadas ao exterior de mercadorias ou serviços.  

Para compensar as perdas de arrecadação, foi criado um fundo de 

compensação aos Estados. 

Essas são transferências compensatórias que minimizam o impacto 

da desoneração das exportações nas finanças subnacionais.  O Fundo de 

Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados foi instaurado pela 

Constituição de 1988.  É composto por 10% da arrecadação do IPI e é 

distribuído proporcionalmente às exportações de cada estado. 

                                                                                                                                               
recursos em educação.  A regulamentação deu-se pela Medida Provisória – MP nº 339/2006, 
publicada no Diário Oficial da União – DOU em 29/12/06 para apressar o repasse dos recursos, 
já que a E.C. n.º 53/06 só foi publicada em 20/12/06.  Optei aqui por trabalhar com o FUNDEF 
por ter sido o instrumento utilizado para investimentos em educação pelo Governo Federal 
durante o período analisado. 
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A outra transferência foi criada em 1996 pela LC nº 87, a chamada 

Lei Kandir, estendendo a desoneração aos semi-elaborados, aos bens de 

capital e aos produtos de consumo próprio das empresas.  Para as duas 

transferências, a legislação manda que os governos estaduais repassem 25% 

aos seus municípios. 

 

2.1.5. Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 

 

A CIDE - Estadual incide sobre a importação e comercialização de 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível. 

Está na Constituição e foi regulamenta pela Lei nº 10.336/2001.  A 

CIDE será destinada ao pagamento de subsídios aos preços finais de álcool, 

gás e petróleo (e de seus derivados), financiamento de projetos ambientais 

para a indústria do petróleo (e gás) e financiamento em infra-estrutura de 

transportes. 

A União repassa aos estados 29% da CIDE para aplicação em 

programas de infra-estrutura de transporte.  Para cada estado, 25% são 

destinados aos seus municípios.  O rateio com os estados é 40% 

proporcionalmente ao tamanho pavimentado da malha viária federal e estadual 

no estado, 30% proporcional ao consumo de combustível, 20% proporcional à 

população e os restantes 10% distribuídos igualmente entre os estados. 

O valor para os municípios é distribuído 50% com os mesmos 

critérios de distribuição do FPM e 50% de acordo com a população. 

 

2.2. Classificação das Transferências 

 

Utilizarei o modelo analítico para sistemas de transferências fiscais 

criado por Prado para estabelecer uma taxonomia para transferências fiscais. 

São modalidades de transferências segundo seus atributos: 

 

2.2.1. Transferências como instrumento de política fiscal segundo 

seus objetivos 
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As Transferências enquanto instrumentos de política fiscal podem ser 

de devolução tributária, equalização e viabilizadoras de políticas sociais. 

As transferências são de devolução tributária quando equilibram 

verticalmente a capacidade do gasto, dada a tendência de uma maior 

concentração de recursos nos níveis superiores de governo.  Cabe aos entes 

inferiores a parcela diretamente vinculada a sua própria base tributária.  A cota-

parte do ICMS é um bom exemplo. 

Como as bases tributárias estão distribuídas de forma desigual e há 

diferentes performances de arrecadação entre as regiões, os entes superiores 

redistribuem uma parcela da receita arrecadada objetivando minimizar as 

desigualdades entre essas mesmas regiões, quando, portanto, as 

transferências são para equalização.  Redistribuição no sentido de trazer para 

as unidades subnacionais receitas que de outra forma eles não teriam como 

arrecadar.  Essas receitas não guardam relação com suas bases tributárias.  

Assim é redistributiva toda receita que não é devolução. 

Programas de despesa com caráter nacional que exigem, dada a sua 

magnitude, uma gestão centralizada de recursos, porém com a execução 

descentralizada, exigem um mecanismo de distribuição de recursos.  É 

recomendado um aporte de recursos indutor de um patamar superior de gasto 

por parte dos governos subnacionais, recursos estes normalmente vinculados 

aos objetivos propostos pelo programa, aqui às transferências adquirem um 

caráter de viabilizar políticas setoriais. 

 

2.2.2 Transferência em função de sua característica no orçamento de 

quem cede 

 

Quando a lei especifica os critérios de origem e de distribuição dos 

recursos, as transferências são legais.  E, se por outro lado, são frutos de uma 

negociação entre os governos centrais e subnacionais, são discricionárias.  

Estas têm um caráter suplementar e são talhadas para situações excepcionais, 

por serem por sua natureza mais flexíveis.  

 
2.2.3. Transferências pelo receptor 
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São livres quando alocadas de forma soberana equalizando a 

capacidade de gasto entre jurisdições e vinculadas quando complementam ou 

compõem financeiramente um programa de gasto específico.  Proporcionam 

certa uniformidade de gastos per capita entre jurisdições. 

 

2.3. Dilemas em sistemas de transferências 

 

Apresentaremos alguns dilemas enfrentados por quaisquer sistemas 

de transferências. As questões comentadas a seguir são sobre políticas de 

descentralização, autonomia dos entes subnacionais e transferências legais. 

   

2.3.1. Centralização versus Descentralização 

 
É comum a concentração da arrecadação e da receita por parte do 

governo central.  Como também é comum o governo central exercer o papel de 

redistribuição desses recursos para os governos subnacionais.  De um modo 

geral, os sistemas de transferências intergovernamentais têm objetivos comuns 

de redução das desigualdades regionais, sejam essas desigualdades surgidas 

por uma distribuição heterogênea de recursos naturais ou de produção.  A 

conseqüência lógica dessa constatação é o aprofundamento da discussão 

sobre a dependência financeira dos governos subnacionais.  Assim, a questão 

centralização versus descentralização fiscal passa para a agenda dos debates 

recentes sobre o setor público.  Para nós, é importante analisar os 

determinantes dos graus de descentralização para ajudar na reflexão sobre as 

formas mais apropriadas de relações intergovernamentais. 

Afonso12, analisando a literatura sobre o tema, cita a tese de que 

federações com maiores áreas territoriais e níveis mais elevados de renda 

tendem a ter um maior grau de descentralização. 

Outra tese discordante é a de que não há padrão explicativo para o 

grau de descentralização em nações industrializadas, mas é nítida a crescente 

participação das transferências nos orçamentos dos entes subnacionais. 

                                                 
12 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Evolução das Relações Intergovernamentais no Brasil 
entre 1968/1988: Transferências e Endividamento. 1989. 279 f. Dissertação (Mestrado em 
Economia)-Instituto de Economia Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1989. 
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A participação relativa dos diversos níveis de governo na 

arrecadação total e a participação dos grants nas finanças subnacionais não 

nos fala por si só e diretamente sobre a capacidade de decisão das 

administrações estaduais e municipais sobre os gastos.  Dessa forma, vale 

ressaltar a importância das restrições colocadas na estrutura dos grants frente 

à autonomia dos governos subnacionais. 

 

2.3.2. Autonomia versus vinculação 

 

Qualquer esquema montado com o objetivo de analisar o sistema de 

transferência brasileiro falha quando não revela explicitamente as várias 

combinações possíveis de transferências livres (e também vinculadas) na 

transição do nível de receita própria para disponível. 

É de fundamental importância em sistemas federativos a questão da 

autonomia dos entes subnacionais. 

Essa autonomia é afetada diretamente pela vinculação ou não de 

receitas de transferências.  Indo mais a fundo, são duas orientações básicas. 

A primeira é a da autonomia plena, a outra orientação é a da 

vinculação de receitas. 

Na autonomia plena, transfere-se para o processo orçamentário local a 

decisão plena do gasto tanto da arrecadação local quanto da receita de 

transferências. 

Este é o enfoque do atual sistema brasileiro.  Os repasses são livres 

de condicionamentos, então o problema consiste em basicamente encontrar os 

adequados critérios de distribuição para os entes subnacionais. 

Portanto, também há a suposição de que a administração local está 

apta a alocar os recursos transferidos. 

A idéia é a da modulação da capacidade do gasto per capita entre os 

entes.  Embora de conteúdo bastante simples, subentende-se que os governos 

subnacionais se deparam com perfis semelhantes de necessidades.  Contudo, 

uma grande diferenciação nos níveis de renda e graus de desenvolvimento é 

um dado diferenciador das demandas enfrentadas por cada ente. 

Um outro ponto é a diferenciação dos problemas causados por graus 

diversos de urbanização ou metropolização. 
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Podemos citar ainda que se tornam bem diferentes os espaços 

impactados por diferentes taxas de crescimento populacional, mesmo com 

níveis semelhantes de renda.  Demandas adicionais surgem em locais de 

crescimento acelerado e acabam por não serem capturadas pelos critérios de 

renda per capita.  A saída poderia ser sofisticar os critérios de rateio com a 

introdução de elementos que levassem em conta os problemas da 

urbanização. 

A utilização da renda per capita nos critérios de rateio é 

manifestamente insatisfatória como parâmetro, dada a elevada desigualdade 

intra-estadual. 

A própria desigualdade inter-regional serve de defesa para o modelo 

vigente, pois se torna bastante complexa estabelecer adequadamente uma 

política pública em nível nacional.  Assim cada localidade se torna o campo 

adequado para escolher as prioridades de gasto. 

A outra orientação é a da vinculação de receitas.  Supõe-se que todas 

as transferências são do poder central e de que são por ele concedidas aos 

entes subnacionais.  Sendo assim, o governo central, em princípio, teria o 

direito de determinar o uso dos recursos, pelo menos em algum grau.  

Portanto, teríamos a vinculação das receitas de transferências a determinados 

tipos de gasto. 

Entre nós, essa experiência não nos traz boas recordações. 

Vinculações de receitas utilizadas pelos governos militares nos deixaram um 

legado de experiências bastante infelizes.  No entanto, recentemente, com os 

bons resultados alcançados por experimentos na educação e na saúde 

levaram a uma menor rejeição dessa opção. 

Essa opção pode de fato ajudar em uma repartição eficiente de 

recursos.  Nas áreas em que as demandas podem ser identificadas 

quantitativamente, o condicionamento do gasto possibilita a uma alocação 

ótima.  O FUNDEF era o exemplo mais claro.  Alternativamente podemos 

lançar mão dos seguintes vínculos, segundo Prado13: 

                                                 
13  Ver em PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental. Sob coordenação do Prof. 
Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0001710.pdf.>. 
Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
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2.3.2.1. Remuneração por cada unidade de serviço 

 

O poder central paga ao governo inferior por unidade de serviços 

prestados.  Com o preço fixo por serviço, os repasses são determinados pelas 

demandas aos serviços e que são diferenciados localmente.  O problema é que 

num ambiente de escassez de recursos, o sistema opera em "conta aberta". 

Uma variante desse sistema é o de fazer com que o ente inferior 

arque com uma parcela da unidade do serviço.  O tamanho da parcela do 

governo superior poderá refletir seu interesse no incentivo do uso do recurso 

para aquela finalidade.  Há uma troca: quanto maior a parcela de valor local, 

maior será o poder de decisão local. 

 

2.3.2.2. Repasses vinculados com gestão local 

 

É o caso do SUS.  O gasto obrigatoriamente é feito no programa, 

mas sua gestão é local e com ampla liberdade de escolha na subalocação 

setorial.  O problema é que a administração local muitas vezes não gasta 

recursos próprios no setor, não há incentivo, usa somente as transferências. 

 

2.3.2.3. Vinculação parcial de tributos 

 

O governo subnacional tem vinculações legais a determinados tipos 

de gasto dos seus recursos próprios arrecadados.  Hoje no Brasil há esse tipo 

de vinculação para a área da saúde e da educação. 

É uma restrição da capacidade alocativa do governo, menos 

autonomia ao processo de decisão local, e está focada na capacidade 

individual do gasto de acordo com critérios nacionais.  Porém, quando as 

desigualdades locais e regionais são muito grandes, como é o caso do Brasil, 

as dotações resultantes do vínculo são muito diferentes também.  O que pode 

levar a gastos forçados não aderentes às necessidades locais e, portanto, 

exigindo políticas de correção dessas disparidades. 

O problema da vinculação é o de limitar sobremaneira a autonomia 

dos governos locais.  Para o bom desempenho do mecanismo da vinculação, 
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torna-se crucial a precisa identificação do tamanho das necessidades de cada 

jurisdição e traduzi-lo para o critério de distribuição dos repasses, supondo a 

não existência de limitação de recursos.  Caso contrário, corre-se o risco de 

ineficiência.  Mas, se não há elementos objetivos para se avaliar as 

necessidades individuais de cada ente e assim estabelecer os parâmetros de 

distribuição adequados, o que fazer? 

Na verdade, são poucos os casos em que tão facilmente são 

levantados dados e informações que dêem suporte à definição dos repasses 

de forma objetiva.  Sendo assim, ganha força a lógica da eleição de prioridades 

pelos governos subnacionais. 

Resumindo, não há base científica pela preferência de qualquer dos 

enfoques.  Tanto um como outro podem ser ineficientes. 

 

2.3.3. Transferências legais versus discricionárias 

 
Uma outra questão que também afeta a autonomia diz respeito às 

transferências discricionárias ou voluntárias dos governos superiores para os 

inferiores. 

Há uma percepção geral de que esse mecanismo gera efeitos com 

custos muito superiores aos seus benefícios. 

Esse mecanismo adquiriu importância no cenário das relações 

intergovernamentais brasileiras durante os anos 1990.  Há motivos objetivos 

para a utilização desse mecanismo de repasse?  Esse tipo de transferência fica 

fora do sistema legal de partilha, sendo condicionado pela sua natureza 

discricionária.  Os recursos são repassados dos orçamentos dos entes 

superiores, via convênios, para os entes inferiores, para obras ou outras 

despesas, a tempo certo, classificadas como correntes. 

Como se pode notar, é retirada qualquer autonomia da decisão e do 

gasto dos governos subnacionais.  É comum, na realidade, a utilização de 

ambos os formatos – legais e discricionárias.  Antes de serem alternativas que 

se equivalem, estão mais para transferências complementares uma da outra e 

não substituíveis. 

As transferências legais têm por finalidade garantir recursos de forma 

regular, evitando a instabilidade que a incerteza do recebimento traz.  Os 
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convênios servem para dar flexibilidade, normalmente no curto prazo, na 

cobertura de despesas de caráter emergencial ou em investimentos 

específicos. Estes estão, por sua natureza, submetidos ao campo político como 

moeda de troca.  Não servem para aumentar os recursos de transferências 

legais, pois atendem a despesas imprevisíveis e aleatórias. 
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3. Fundo de Participação dos Estados – FPE: O Caso brasileiro 
 

Há um princípio do federalismo de que as disparidades 

socioeconômicas sejam amortecidas no setor público. 

A forma de minimizar as diferenças econômicas entre regiões é 

chamada de equalização fiscal.  É um sistema de transferências de receitas de 

um ente federado para outro.  Pode ser vertical, de uma esfera de governo 

para outra, ou horizontal, entre entes semelhantes. 

Como resposta as nossas desigualdades econômicas e sociais, o 

sistema tributário nacional adotou um sistema de transferências de recursos 

entre as regiões brasileiras com dois objetivos: equalização de receitas e 

equalização de gastos.  Na equalização de receitas, procura-se garantir aos 

entes subnacionais um determinado nível de receitas disponíveis sem aumento 

de tributos.  E na equalização de gastos, depois de escolhida a prioridade, se 

estabelece um teto determinado de gasto, geralmente vinculado às 

transferências. 

Na Constituição, o FPE tem o papel de "promover o equilíbrio 

socioeconômico entre os Estados". O FPE é uma transferência não 

condicionada com o objetivo de correção das desigualdades regionais. É um 

mecanismo de equalização.  Modulam-se tanto os gastos como as receitas.   
O FPE é um fundo formado pelos recursos arrecadados pelo IR e 

pelo IPI, distribuídos entre os estados por um critério de rateio fixado em lei, 

através de uma fórmula, e com seu fluxo regular garantido pela Constituição.  

São 21,5% da arrecadação do IR e do IPI e na distribuição, 85% do total vão 

para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste.  São consideradas as receitas líquidas 

do IR e IPI. A Receita líquida é Receita bruta, com multas e juros, menos os 

incentivos fiscais (FINOR, FINAM, FUNRES, Programa de Integração Nacional 

- PIN e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria 

do Norte e do Nordeste - PROTERRA) mais as restituições líquidas. Na fórmula 

de rateio, levam-se em consideração atributos dos estados como suas 

superfícies e população, equalizando o gasto, e seus inversos da renda per 

capita, equalizando a receita. 

 
3.1. Evolução do FPE 
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O FPE surgiu na reforma tributária de 1965/1967 como elemento de 

consolidação de um sistema tributário centralizador nas mãos da União e de 

monitoramento no uso dos recursos através das transferências 

intergovernamentais vinculadas. 

Fortaleceu-se a partir dos anos 1980 e com a Constituição de 1988.  

O percentual se elevou de 10% do IPI e IR em 1980 para 21,5% em 1993. 

Passou por várias alterações desde sua criação que alteraram seu 

caráter e diminuíram sua importância, principalmente até meados da década de 

1970.  O percentual destinado ao fundo foi diminuído, sem contar com as 

isenções e incentivos adotados no período. 

O governo federal vinculou o repasse a 50% do gasto em 

investimentos e exigiu dos estados planos de aplicação a serem aprovados 

como condição para o repasse. 

Com a eleição de 1978, a expectativa para eleições diretas para os 

governadores e pressões de lideranças estaduais, a União liberou os repasse 

do FPE para serem usados livremente. 

Outro movimento foi o embate entre os blocos regionais em busca 

dos resultados da descentralização do sistema fiscal.  As regiões mais pobres 

procuravam aumento de seus recursos via fundos de participação, enquanto as 

regiões mais ricas queriam ampliar suas bases tributárias.  Por fim, o FPE se 

fortaleceu como instrumento descentralizador de receitas.  Embora tenha 

prevalecido a visão da não vinculação, haveria a vinculação da Emenda nº 

24/1983, a Emenda João Calmon, segundo a qual 25% da receita deveriam ser 

usadas no ensino. 

O FPE, com a redemocratização do país em 1988, fortaleceu-se 

como instrumento institucional de transferências. 

O FPE tem recebido muitas críticas, principalmente como sendo 

indutor de uma atitude comportamental irresponsável do ponto de vista fiscal. 

A despeito de todas as críticas, inclusive em relação a seu 

fortalecimento, o FPE apresenta os méritos de autonomia em sua aplicação (os 

programas de transferências não tributárias eram monitoradas pela União), 

transparência de critérios (estão na Constituição) e previsibilidade. 
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De acordo com Prado14, os "critérios de rateio do FPE estão entre os 

mais duradouros critérios fiscais do sistema federativo brasileiro".  A definição 

se deu através da Lei nº 1.572/66, na qual 95% seria distribuído de acordo com 

os coeficientes obtidos do tamanho da população e do inverso da renda per 

capita.  A introdução de uma Reserva Especial para o Norte e Nordeste foi a 

única modificação.  20% do fundo deveriam ser distribuídos as duas regiões e 

sem modificar suas participações relativas na divisão dos 80% restantes.  

Esses 80% seriam distribuídos assim: 

1) 5% proporcionais à superfície de cada ente; 

2)  95% proporcionais aos coeficientes obtidos pela multiplicação 

dos fatores populacionais respectivos pelos fatores do inverso da 

renda per capita de cada estado. 

Os elementos superfície e população respondem às demandas de 

serviços públicos e o elemento inverso da renda per capita tem finalidade 

redistributiva.  

Como vemos, existia a garantia do ajustamento do mecanismo, pois 

as modificações objetivas dos elementos que compõem o sistema modificavam 

também os conteúdos dos critérios de rateio.  

No entanto, esse ajustamento não aconteceu.  O Censo de 1970 só 

foi utilizado em 1983 e os dados do Censo de 1980 se deu tão-somente em 

1986. 

A participação dos estados mais pobres no PIB aumentou 

sistematicamente até 1985 e com crescimentos de suas arrecadações de 

ICMS.  O resultado é que os governos estaduais, com o aumento das parcelas 

do FPE e o com o crescimento de suas arrecadações próprias, 

experimentaram uma espetacular descentralização da capacidade de gasto até 

1988.  E, portanto, com efeitos diretos em seus parâmetros de autonomia. 

Para a promulgação da Lei Complementar nº 62/1989, os Secretários 

Estaduais de Fazenda e Finanças, em reunião do Conselho Nacional de 

                                                 
14 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental, sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/ 
e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
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Política Fazendária - CONFAZ realizada em 1989, congelaram os então 

vigentes coeficientes individuais do FPE dos estados.  

Uma vez fixados os coeficientes para rateio do FPE, este fundo 

perdeu a função de realocação dinâmica. 

O rateio não era mais derivado de parâmetros que eram reflexos, 

mesmo limitados, da evolução temporal das desigualdades sociais e de suas 

demandas sociais. 

A realocação dos recursos entre estados e regiões é o que há de 

mais relevante na proposta do Fundo.  E essa dinâmica foi interrompida com 

congelamento dos critérios de partilha, que agora "não contam com nenhum 

mecanismo que permita um ajustamento constante ao perfil regional/estadual 

das demandas"15. Ainda segundo Prado16, 

A lei de 1989 estabelecia (...) que a revisão dos 

percentuais deveria ocorrer em 1992, com base no 

Censo de 1990.  O atraso na realização do Censo levou 

à prorrogação dos critérios existentes. 

A distribuição dos valores do FPE por estado obedece ao seguinte 

critério de rateio: retiram-se os incentivos fiscais e as restituições da 

arrecadação bruta do IR e do IPI, formando-se a arrecadação líquida.  Daí, os 

coeficientes individuais de cada estado são aplicados.  Até 1989 os parâmetros 

área, população e renda per capita definiam os coeficientes individuais, 

calculados da seguinte forma: 5% proporcionais à superfície de cada estado e 

95% proporcionais ao resultado do fator população pelo fator inverso da renda 

per capita de cada unidade da federação. 

Aspecto importante refere-se à fixação de limites e tetos à população 

e ao inverso da renda per capita, objetivando beneficiar os estados com 

população menor ou menores rendas e limitando os outros mais populosos ou 

ricos. 

A Lei Complementar n° 62/1989 fixou os critérios de rateio.  Essa Lei 

determinou que até 1991 o FPE seria distribuído segundo uma tabela de 

coeficientes individuais fixos (resultante de negociações e acordo entre os 

                                                 
15 Idem 
16 Ib Idem 
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Secretários Estaduais da Fazenda).  O limite de 1991 era devido à espera do 

Censo Demográfico de 1990.  Com o atraso na realização do Censo, a Lei 

Complementar n° 62 foi prorrogada.  A divisão estabeleceu 85% do total 

distribuído para os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 15% para o 

Sul e o Sudeste. 

Antes da referida Lei – e como já vimos –, os recebimentos variavam 

de um ano para o outro e as mudanças relativas dos parâmetros eram 

captadas pelos recálculos dos coeficientes pelo Tribunal de Contas da União.  

Hoje a mudança dos valores repassados se dá apenas pelas variações dos 

montantes do IR e IPI. 

Depois de tentar esclarecer, nesse capítulo, pontos fundamentais à 

compreensão do FPE, inclusive da sua evolução ao longo de sua história, 

passaremos, no capítulo seguinte, a elaborar um conjunto de questões, 

resumidas em vários indicadores, que nos ajudarão a compreender a dinâmica 

do FPE. 
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4. Indicadores freqüentes nas análises e críticas sobre o FPE 
 

A análise preliminar dos indicadores mais representativos das 

transferências intergovernamentais utilizados nos diversos textos que versam 

sobre o tema (federalismo, relações intergovernamentais, políticas de 

descentralização, transferências e FPE) podem nos fornecer uma primeira lista 

de questões comuns, introdutória a uma avaliação crítica.  Neste estudo foram 

analisados os trabalhos de Bruno de Oliveira Cruz e Carlos Wagner de 

Albuquerque Oliveira (1999) que estabeleceram as relações entre FPE e PIB 

dos estados do Amapá e de Roraima, Celso Vila Nova de Souza Júnior (2005) 

que apontou a necessidade de se conhecer melhor o FPE, tentou descobrir seu 

montante ótimo, demonstrou a necessidade de aumento em seus valores e 

usou indicadores sociais como resultado da política pública, Eduardo Kugelmas 

(2001) que mostrou o federalismo pelo mundo, Eduardo Pontual Ribeiro (1998) 

que mostrou que após 1988 o esforço fiscal dos estados não vem caindo com 

as transferências, Ezequiel Antônio Ribeiro Balthazar (2004) que nos forneceu 

uma visão geral dos Fundos Constitucionais, Fabrício Augusto de Oliveira e 

Geraldo Biasoto Jr. (1997) que esclareceram questões sobre as receitas e as 

despesas estaduais, Fernando Luiz Abrúcio (2001) que nos trouxe questões 

federativas relevantes, Fernando Rezende (1999 e 2001) que apresentou em 

seu trabalho de 1999 uma visão clara de questões federativas atuais e no de 

2001 um alerta para a necessidade de reforma em nosso sistema de 

transferências, Gustavo Maia Gomes e Maria Cristina Mac Dowell (2000) que 

num texto bem estruturado serviu como modelo de análise para os estados, 

José Roberto Afonso Rodrigues e Érika Amorim Araújo (2001) que forneceram 

elementos da participação dos entes federados nos tributos totais, José 

Roberto Rodrigues Afonso (1989 e 2003) que em 1989 nos forneceu o trabalho 

mais completo e abrangente sobre relações intergovernamentais já escrito e no 

texto de 2003 relacionava IDH e receita disponível dos estados, José Serra e 

José Roberto Rodrigues Afonso (1999) e suas reflexões a respeito do futuro do 

federalismo brasileiro, Leonardo Mello de Carvalho e Fernando Andrés Blanco 

Cossio (2000 e 2001) que demonstraram o comportamento da despesa pública 

municipal com as transferências, Fernando Andrés Blanco Cossio (2000?) que 

relacionou o aumento dos gastos administrativos municipais com as 
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transferências, Lúcia Avelar (2001) que abordou nosso sistema federativo num 

ambiente de grandes desigualdades, Marcelo Piancastelli, Rogério Boueri 

Miranda e José Romeu de Vasconcelos (2004) que estabeleceram uma visão 

geral do aumento do esforço fiscal no Brasil independente do FPE, Pedro Jucá 

Maciel, Joaquim Andrade e Vladimir Kuhl Teles (2006) que mediram os 

impactos das transferências nas economias dos estados, Marta Arretche (2004 

e 2005) que em seu texto de 2004 me deu uma visão da análise vertical de 

receita entre os entes federados e no trabalho de 2005 analisou questões de 

autonomia e coordenação da federação brasileira, Sergio Prado (2001) que 

com sua clareza traçou um paralelo interessante entre um sistema ideal de 

transferências e experimentos internacionais e Silvane Schwengber e Eduardo 

Pontual Ribeiro (1999) que mediram os impactos do FPE no esforço de 

arrecadação dos estados. 

O texto de Afonso17 nos sugere uma evidência fundamental.  

Considerando que as transferências de fato constituem adequadamente uma 

fonte de recursos que credenciam os entes subnacionais a atender aos 

objetivos dessas transferências, o total das transferências em relação às 

receitas e o comportamento das transferências per capita invariavelmente 

aparecem como variáveis de análise. 

Quanto à questão da autonomia relacionada a transferências, 

recorre-se, além de outros, à participação das transferências condicionadas no 

total das despesas e no grau de poder na tomada de decisão sobre os valores 

transferidos. 

Contudo, partindo da idéia restrita de que o objetivo de mecanismos 

do tipo FPE seja apenas o da "modulação" das disponibilidades finais entre as 

unidades federadas, os instrumentos de avaliação mais adequados poderiam 

ser os volumes das receitas finais por pessoa, ou por quilômetro quadrado, ou 

por algum outro redutor que possibilitasse a comparação entre as referidas 

unidades.  Em outras palavras, estamos também nos referindo à necessidade 

de compreensão do equilíbrio do sistema.  Ou seja, no sentido de que se o 
                                                 
17 AFONSO, José Roberto Rodrigues. Evolução das Relações Intergovernamentais no Brasil 
entre 1968/1988: Transferências e Endividamento. 1989. 279 f. Dissertação (Mestrado em 
Economia)-Instituto de Economia Industrial, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, 1989. 
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instrumento da transferência atende ou não a algum princípio de paridade entre 

os entes federados no que tange ao montante de receitas disponíveis. 

Sendo assim, como o total das transferências em relação às receitas 

ou as transferências per capita podem nos ajudar a compreender os objetivos 

do sistema mesmo dentro de uma ótica restritiva?  No máximo, nos ajudam a 

avaliar questões importantes de autonomia e descentralização intimamente 

ligadas a uma análise sobre FPE. 

Tomemos uma visão um pouco menos restritiva acerca dos objetivos 

das transferências, por exemplo, a de que o objetivo do FPE seja o de reduzir 

as desigualdades pessoais. 

Então, o comportamento do PIB per capita, do índice de pobreza, do 

nível de escolaridade, por exemplo, invariavelmente parecem compor uma 

cesta de indicadores18 mais adequada a cumprir com o propósito do 

instrumento em questão. 

Em resumo, as desigualdades regionais são medidas resultantes 

tanto da comparação da renda per capita quanto da arrecadação fiscal per 

capita. 

Base para a correta avaliação da política pública de transferências, a 

questão da desigualdade regional é sempre mencionada pelos autores, porém 

de uma forma secundária.  Também, embora menos freqüente, as 

desigualdades intra-regionais são citadas.  

Questões conceituais sobre o tema da desigualdade fogem de fato 

ao objeto deste trabalho.  Entretanto, indicadores de desenvolvimento, como o 

IDH19, é um exemplo de um indicador consagrado e não muito mencionado no 

debate relacionado às transferências.20  

                                                 
18  Usaremos o IDH que já é uma cesta apropriada de indicadores. 
19 O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). Toma-se como pressuposto a idéia de que o avanço de uma população não se deve só 
à dimensão econômica, mas também às características sociais, culturais etc. 
20 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental. Sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos 
/e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
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Nos sistemas federativos, os níveis superiores de governo têm 

normalmente duas funções essenciais e mutuamente excludentes: a função de 

arrecadador substituto e a de redistribuidor de recursos com o objetivo de 

equalização do poder de gasto.  Numa análise vertical, os autores costumam 

comparar a receita do governo central com as receitas dos entes subnacionais, 

o que, por ora, foge aos objetivos deste trabalho. 

Esse tipo de avaliação é tão-só uma escolha possível, pois quando 

analisamos por entes, numa análise vertical, e depois por regiões, numa 

análise horizontal, o FPE está cumprindo seu objetivo de redistribuir e equalizar 

renda.  Esse tipo de análise, no entanto, ofusca as desigualdades intra-

regionais e não avalia os impactos causados pelo FPE entre os estados mais 

profundamente.  Essa extensão da análise passa pela compreensão da 

eqüidade do sistema, além da paridade de gasto. 

Os efeitos alocativos nas finanças dos entes subnacionais merecem 

ser avaliados através dos níveis de suas receitas próprias e de suas 

distribuições. Mais especificamente, o estudo quer evidenciar como a elevação 

das transferências pode repercutir no esforço fiscal e na promoção da equidade 

social. 

O esforço fiscal depende de fatores estruturais e político-

institucionais.  Os fatores estruturais determinam a capacidade de arrecadação 

e os fatores político-institucionais, por sua vez, determinam o desempenho 

fiscal21.  Dada a relevância deste último tema na pauta de discussão do FPE, 

abrirei um capítulo exclusivo para tratar do assunto22. 

 

4.1. Indicadores em textos analíticos sobre o FPE 

 
Numa segunda etapa, refinei o levantamento inicial citado na seção 

anterior.  Selecionei os textos de Silvane Battaglin Schwengber, José Roberto 
                                                 
21 SCHWENGBER, Silvane Battaglin; RIBEIRO, Eduardo Pontual. O Impacto do Fundo de 
Participação (FPE) no Esforço Tributário dos Estados: Uma Estimativa do Potencial de 
Arrecadação do ICMS. [S.I.]: NEMESIS, [1999?]. O NEMESIS - Núcleo de Estudos e Modelos 
Espaciais Sistêmicos é patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ), no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 
(PRONEX).Disponível em: <http://www.nemesis.org.br/artigos/a0020.pdf>.Acesso em: 27 jul. 
2006, 16:34:28. 
22 Ver Capítulo 6. 
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Rodrigues Afonso, Sergio Prado e Fernando Rezende que por seus objetivos 

ou conteúdos guardam uma forte correspondência com minhas intenções sobre 

o que não deveria, em hipótese alguma, deixar de ser considerado num texto 

que tem como campo de observação o FPE em termos de indicadores.  

Também me utilizei das idéias retiradas das leituras dos outros textos citados 

na bibliografia e de outras as quais eu próprio as tive.  A Tabela 1 a seguir 

demonstra essas considerações. 
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Tabela 1: Indicadores do FPE em Textos Analíticos sobre o FPE (será em formato paisagem)  
 
 
 

Coeficientes de Participação SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Fundo de Participação dos Estados por Estados 1995-2005- R$(mil) SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Crescimento % do FPE entre 1995 e 2005 SORIANO, Roberto
Crescimento % Médio Anual do FPE 1995-2005 SORIANO, Roberto
FPE por Estados 1995-2001- R$(mil) Constantes SORIANO, Roberto
FPE por Estados 1995-2001 - % do PIB SORIANO, Roberto
FPE por Estados por Mês de 2005 - R$ SORIANO, Roberto
FPE per capita por Estados 1995-2005 - R$ AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Percentual de Crescimento do FPE per capita entre 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues
% Médio de Crescimento Anual per capita do FPE 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues
FPE e Receita de ICMS por Estado % 1995-2005 SORIANO, Roberto
FPE e Receita Tributária por Estado % 1995-2005 SORIANO, Roberto
Percentual do FPE na Receita Corrente por Estado 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Índice de Dependência 1995-2005 LUBAMBO, Cátia
Percentual do FPE na Receita Orçamentária por Estado 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues
FPE per capita Urbana por Estados 1995-2005 - R$ SORIANO, Roberto
FPE por Área por Estados 1995-2005 - R$ LUBAMBO, Cátia
ICMS por Estado 1995-2005 - R$(mil) SORIANO, Roberto
Crescimento % do ICMS por Estado entre 1995 e 2005 SORIANO, Roberto
Crescimento % Médio do ICMS por Estado 1995-2005 SORIANO, Roberto
ICMS per capita Estado 1995-2005 - R$ AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
ICMS por Estado 1995-2005 - % do PIB AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
ICMS-Desoneração (L.C. Nº 87/96) por Estado em 2005 SICSU, Abraham
Receita Tributária por Estado 1995-2005 - R$(mil) SORIANO, Roberto
Crescimento % Médio Receita Tributária por Estado 1995 a 2005 SORIANO, Roberto
Crescimento % da Receita Tributária por Estado entre 1995 e 2005 SORIANO, Roberto
Receita Tributária per capita por Estado 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Receita Tributária % por grupo de Entes 2004 AFONSO, José Roberto Rodrigues
Receita Tributária por Estados - % PIB AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Receita Corrente por Estado per capita 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Receita Corrente por Estados 1995-2005 - R$(mil) SORIANO, Roberto
Crescimento % da Receita Corrente por Estados entre 1995 e 2005 SORIANO, Roberto
Crescimento % Médio da Receita Corrente por Estados 1995-2005 SORIANO, Roberto
Receita Corrente por Estados - %PIB SORIANO, Roberto
Receita Orçamentária por Estado 1995-2005 - R$(mil) SORIANO, Roberto
Receita Orçamentária por Estado per capita 1995-2005 PRADO, Sergio
Receita % por grupo de Entes 2004 AFONSO, José Roberto Rodrigues
Elasticidade Receita Tributária do FPE SORIANO, Roberto
Índice de Gini ICMS e ICMS FPE SCHWENGBER, Silvane Battaglin
População por Estado SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Taxa de Crescimento da População por Estado 2001-2005 SORIANO, Roberto
Densidade Demográfica por Região e Estado 2000 AFONSO, José Roberto Rodrigues REZENDE, Fernando
População Urbana por Estado 1991 e 2000 SORIANO, Roberto
Crescimento % da População Urbana por Estado entre 1991 e 2000 SORIANO, Roberto
Grau de Urbanização por Estados 1997-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Número de Grandes Cidades por Estado REZENDE, Fernando
Índice de Envelhecimento por Estado 1996-2005 REZENDE, Fernando

Territoria Área Geográfica nos Censos 1995 e 2000 por Estados - KM² AFONSO, José Roberto Rodrigues
PIB por Estado 1995-2004 - R$(mil) SORIANO, Roberto
Crescimento % do PIB por Estado 1995-2004 SORIANO, Roberto
PIB per capita por Estado 1995-2004 - R$ AFONSO, José Roberto Rodrigues PRADO, Sergio
Crescimento % do PIB per capita por Estado 1995-2005 SORIANO, Roberto
Renda per capita por Estado 1991 e 2000 - R$ AFONSO, José Roberto Rodrigues SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Crescimento % da Renda per capita por Estado entre 1991 e 2000 SORIANO, Roberto
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por Estado 1991 e 2000 PRADO, Sergio
Crescimento % do IDH por Estado 1991-2000 SORIANO, Roberto
Proporção de Pobres por Estado 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues
Taxa de Escolaridade por Estado 1995-2005 AFONSO, José Roberto Rodrigues
Índice de Gini 1995-2005 SCHWENGBER, Silvane Battaglin
Composição setorial da produção por Estados SCHWENGBER, Silvane Battaglin
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4.2. Classificação dos indicadores 
 

Os atuais critérios de rateio brasileiros devem ser reformulados, pois 

já não atendem aos objetivos aos quais se propõem.  Nessa perspectiva, este 

estudo avança na análise dos principais indicadores utilizados pela literatura 

pesquisada e depois selecionada.  Esta análise sugere a inclusão de vários 

indicadores de cálculo para o rateio do FPE, indicadores estes classificados em 

cinco conjuntos: FPE, Finanças Estaduais, Demografia, Territorial e 

Desigualdade. 

Uma primeira classe de indicadores presentes nas análises, a qual 

chamarei de Classe FPE, diz respeito àqueles indicadores que contêm dados 

do FPE em sua composição. A exceção fica por conta dos próprios coeficientes 

de repartição do FPE que também são usados como instrumento de análise23. 

Essa primeira classe nos ajuda a entender as questões de autonomia 

e descentralização dos estados brasileiros, além de incluir uma perspectiva da 

eqüidade. 

Os indicadores dessa classe podem ser usados para qualificar e 

quantificar o grau de autonomia dos estados frente aos recursos dependentes 

de repasses da União24. 

Esses indicadores também podem ser categorizados como inerentes 

ao avanço da política global de descentralização da federação quanto à 

administração pública brasileira em nível estadual.  Observe-se que esses 

recursos repassados pelo governo central aos estados, a título de FPE, são em 

boa monta a medida da descentralização do nosso país. 

Acredito que uma avaliação dos principais indicadores dessa classe 

nos últimos dez anos podem nos fornecer informações preciosas capazes de 

revelar parte da eqüidade25 da repartição do FPE entre os estados brasileiros.   

                                                 
23 Analisar em termos relativos os coeficientes de repartição do FPE ou os seus valores em 
Reais por estado em determinado espaço de tempo se equivalem.  Darei a preferência, quando 
de uma análise horizontal, aos coeficientes em si, porém acho os volumes dos valores bastante 
representativos.    
24 Muito embora seja bastante largo o grau de autonomia dos estados no sentido da decisão do 
gasto do FPE comparado a muitas federações espalhadas pelo mundo, prefiro entender uma 
maior autonomia como menor dependência de repasses feitos por outro ente federado, mesmo 
que esses repasses estejam previstos em lei e que seja assegurada sua regularidade e, 
portanto sua previsibilidade.  Podemos imaginar a insolvência das finanças de muitos estados 
em períodos de exceção ou de grave perturbação da ordem pública sem esses repasses. 
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Vale salientar que os indicadores dessa classe não nos dão quaisquer 

informações relevantes quanto às desigualdades intra ou inter-regionais, a não 

ser de forma indireta, dada a inversão da proporcionalidade da renda per capita 

para o cálculo dos coeficientes. 

A Tabela 2 abaixo discrimina de forma resumida os indicadores 

utilizados nas análises correntes sobre FPE, por categoria.  

 
Tabela 2: Indicadores Classe FPE com Categorias de Análise 
 
 

 

A segunda classe de indicadores, chamada de Finanças Estaduais, 

corresponde ao conjunto de indicadores que nos informa basicamente a 

respeito da importância do FPE para as finanças de muitos estados brasileiros. 

Há uma hierarquia de importância relativa dos elementos que 

compõem as finanças estaduais que são os valores de ICMS, Receita 

Tributária, Receita Corrente e Receita Orçamentária.  Essa ordem não é 

aleatória e tem uma razão de ser.  Por ora, não preciso me estender sobre a 

importância do ICMS, nem de sua participação majoritária na composição da 

receita tributária de vários dos estados brasileiros.  A análise altera-se 

                                                                                                                                               
25 Ponto controverso esta questão da equidade, pois muitas vezes o que é justo, é justo sob 
uma ótica particular, e se esvai quando observada por outro prisma.  Os autores analisados 
não adentram nesta questão, e finalmente não há um balanço final da justiça da divisão do bolo 
destinado ao FPE.  Resume-se muitas vezes se o FPE cumpre ou não seu papel 
constitucional. 
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completamente com a Receita Corrente dada a introdução dos valores 

repassados a título de FPE.  O passo seguinte é a introdução dos valores das 

transferências voluntárias para a transformação em receita orçamentária e sua 

comparação com a receita corrente.  Durante a análise, ficará bastante clara a 

evolução das disponibilidades estaduais com a introdução do FPE. 

Essa segunda classe de indicadores nos fornece fortes evidências a 

respeito da autonomia, da política global de descentralização e da equidade da 

divisão do FPE.  A novidade é que esses indicadores nos informam a respeito 

do grau de desigualdade inter e intra-regionais brasileiras pela avaliação dos 

resultados das arrecadações fiscais nos diferentes tamanhos de bases 

tributárias dos estados.  Ver a Tabela 3. 

 
Tabela 3: Indicadores Classe Finanças Estaduais com Categorias de Análise 
 

 
Isolei em um conjunto próprio alguns indicadores que têm em comum 

o fato de levarem dados populacionais em suas composições.  Embora não 

nos tragam informações sobre questões de autonomia, políticas de 

descentralização ou mesmo desigualdades sociais relacionadas à renda, 

revelam muito sobre as diferenças dos padrões populacionais entre os estados 

brasileiros.  A essa classe de indicadores darei o nome de Demografia. 
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De acordo com Rezende26: 

Em princípio, altas taxas de urbanização e elevados 

índices de densidade populacional aumentam a 

complexidade tecnológica e, portanto, o custo das 

soluções para os problemas urbanos que se situam na 

esfera de responsabilidade do Poder local.  

As relações intergovernamentais no Brasil são baseadas em visões 

do passado, pois ignoram as transformações de nosso padrão demográfico em 

dimensões de metropolização da pobreza, urbanização, concentração da 

população em cidades maiores e diferenças regionais do perfil etário da 

população (e sua evolução).  Essa análise alteraria a natureza da demanda 

sobre o poder público, pois este deve voltar-se para a população menos 

favorecida.  Assim, fenômenos como metropolização da pobreza e urbanização 

fazem toda diferença, gerando uma dissociação da concentração espacial das 

demandas com a concentração espacial de recursos disponíveis.  Grandes 

cidades tornam-se mais dependentes de uma maior atuação do setor público 

federal e estadual na solução de problemas locais. 

Outro aspecto importante é a diferença regional do perfil etário.  As 

regiões Sul e Sudeste apresentam um ritmo acentuado de envelhecimento, 

enquanto no resto do país as populações infantis e juvenis crescem ainda a 

taxas altas.  Pessoas mais jovens em populações de baixa renda requerem 

atenção em áreas sob maiores responsabilidades de estados e municípios.  

Enquanto as demandas de populações mais velhas, em regiões mais 

desenvolvidas, estão sob uma parcela maior de responsabilidade do governo 

federal no âmbito das políticas públicas de previdência e assistência social.  

Ver a Tabela 4. 

 
Tabela 4: Indicadores Classe Demografia com Categorias de Análise 
 

                                                 
26 REZENDE, Fernando. Federalismo Fiscal: Novo Papel para Estados e Municípios. In: 
Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam. O município no século XXI: cenários e perspectivas. 
São Paulo: Cepam; ECT, 1999. p. 87-96. Edição Comemorativa dos 30 anos do Cepam / 30 
anos da ECT. Disponível em: 
<http://www.cepam.sp.gov.br/v10/cepam30anos/pdf/Cap%205/2artigo%202%20-
%20Fernado%20Rezende.pdf>.Acesso em: 2 ago. 2006, 18:51:20. 
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Uma avaliação com o objetivo de levantar o debate sobre a questão da 

eqüidade da distribuição do FPE tem necessariamente que passar por 

questões populacionais de forma mais detida e detalhada.  Parece-me que 

uma proposta avançada de repartição de transferências intergovernamentais 

deva equilibrar melhor a questão populacional muito além do simples número 

de pessoas por estado, uma vez que as diferenças dos perfis populacionais 

estaduais têm impactos profundos em termos de custos dos bens e serviços 

públicos financiados por recursos do tipo FPE.  Em primeiro lugar, uma 

tentativa de atualizar as informações constantes no cálculo corrente do FPE 

deve contemplar o crescimento populacional, levar em consideração o perfil 

populacional diferenciado dos estados em termos de população jovem (mais 

condizente com os tipos de gastos a cargo do FPE).  É intuitiva até a idéia de 

que em áreas densamente povoadas e em especial com elevados graus de 

urbanização os ganhos de escala na prestação de serviços ou fornecimentos 

de bens públicos têm um limite, e uma vez atingido, provocaria deseconomias 

com severa elevação de custos.  Portanto, é razoável propor que os reflexos 

em termos de custos nos serviços para esse tipo de área devam também ser 

previstos no cálculo do FPE. 

Embora previstas para o cálculo do FPE, as áreas dos estados 

supostamente têm um impacto maior nos custos dos serviços públicos daquele 

então previsto.  Assim o indicador analisado nessa categoria adquire uma 

classificação específica neste estudo, Classe Territorial.  Ver a Tabela 5. 
 

Tabela 5: Indicador Classe Territorial com Categorias de Análise 
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A idéia aqui também tem um apelo intuitivo.  Vencer milhares de 

quilômetros para o fornecimento de bens e serviços públicos têm um peso 

significativo em termos de custos, subvalorizado no atual cálculo.  Talvez levar 

em conta o tamanho da malha rodoviária, como feito em outros países, 

devesse justificar a introdução também desse indicador como um equilibrador 

no impacto de custos. 

A quinta classe dos indicadores forma um corpo bastante 

esclarecedor acerca do tamanho da desigualdade brasileira. 

Muitos autores traduzem o objetivo máximo do FPE, a equalização 

da renda, como a equalização da disponibilidade de gasto governamental por 

habitante entre os diferentes estados.  A disponibilidade por habitante é apenas 

um lado da questão, pois é um dos instrumentos estatais concretos da 

possibilidade da redução das desigualdades pessoais no Brasil no sentido da 

ampliação do acesso a bens e serviços oferecidos pelo estado aos cidadãos.  

Mas, o fim último do FPE não é a redução das diferenças das disponibilidades 

estatais por habitante. Este sim é o meio.  A redução das desigualdades de 

renda entre os estados e regiões brasileiras é o fim último do FPE. 

É ponto pacífico na literatura econômica as limitações, em algumas 

análises, do PIB per capita como indicador preciso das desigualdades seja de 

um país ou estado, tendo em vista que o PIB per capita serve como único 

balizador da aferição das desigualdades presente no cálculo do FPE e ainda 

congelado desde 1989.  Não só uma correção desses valores seria positiva, 

como também a introdução de outros indicadores já consagrados na literatura, 

a exemplo do IDH, calibraria muito melhor a questão da desigualdade. 

Creio que, do ponto de vista da eqüidade, a avaliação do IDH, 

passando também pelo Índice de Gini, é capaz de ajudar a compreender as 

reais necessidades da população, principalmente naquelas camadas 

demandantes de prestações a cargo dos governos estaduais. Ver a Tabela 6. 
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Tabela 6: Indicador Classe Desigualdade com Categorias de Análise 
 

 
Mais uma vez, essa classe de indicadores não é capaz de nos 

esclarecer a respeito de autonomia e descentralização, mas constitui, como 

todas as outras classes, instrumentos eficazes para atestar a eqüidade da 

repartição do FPE. 

Os dados suficientes para a manipulação em planilhas eletrônicas e 

elaboração dos indicadores dessa classe estão disponíveis diretamente, sendo 

facilmente acessíveis nas páginas eletrônicas da web do STN, Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA e na LC n º 62. 

Partindo da idéia de que os critérios de rateio dos recursos do FPE 

devam ser reformulados, pois já não atendem aos objetivos aos quais se 

propõem, procurarei contribuir e acrescentar ao debate formas alternativas de 

visão acerca da eqüidade do sistema.  Para tanto, no entanto, e por hora vale a 

tentativa de hierarquizar as classes em termos da importância ou peso para a 

participação ou não em um conjunto de indicadores candidatos a uma cesta 

para um novo rateio do FPE.  A primeira classe de indicadores, a Classe FPE, 

tem um peso relativamente pequeno, pois pela sua natureza nos daria dados 

sobre a eqüidade do sistema após o FPE já rateado.  Como objetivamos o 

rateio ainda, não creio em sua representatividade por enquanto.  Ao contrário 

da segunda classe, a Classe Finanças Estaduais.  Nesta classe, 

particularmente os dados sobre o ICMS per capita (e seu crescimento, 

facilmente calculado) e outras transferências como o ICMS Desoneração, não 

só poderiam nos quantificar de forma indireta questões relacionadas com a 
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autonomia estadual, a política brasileira de descentralização, a eqüidade na 

distribuição de recursos e a nossa desigualdade, como também servir de base 

de cálculo para a introdução do esforço tributário nos critérios de rateio.   

Provavelmente em segundo lugar de importância viriam os dados tratados na 

Classe Demografia e muito especialmente os dados relacionados a 

urbanização, como por exemplo, população urbana e seu crescimento.  Na 

seqüência, também as áreas dos estados entrariam num futuro rateio, como 

também o IDH por estados para simplificar num único dado nossas questões 

de desigualdade pessoal da Classe Desigualdade.  A ponderação desses 

indicadores para a composição de um único parâmetro não é nada fácil, e, nem 

um pouco simples.  Sem querer me arriscar a valorar a participação das 

classes na construção de um único coeficiente de distribuição ou de 

participação, e ponderar, assim, a participação de cada indicador, limitei-me 

aqui a hierarquizar as classes, e citar os indicadores que considero 

fundamentais num rateio criterioso do ponto de vista técnico. 
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5. Análise dos Indicadores freqüentes nas críticas sobre o FPE 
 

Quando analisamos por grandes regiões no Brasil,27 concluímos que 

o FPE está cumprindo seu objetivo de redistribuir e equalizar renda28.  Esse 

tipo de análise, no entanto, ofusca as desigualdades intra-regionais. Os 

impactos do FPE entre os estados não são avaliados completamente.  Sendo 

assim, aqui, os dados não serão agregados por regiões – a não ser nos casos 

em que reforcem o entendimento –, mas segregados por estados. 

Só o FPE modifica a divisão regional de receita.  As transferências 

voluntárias, em tese, são proporcionais à parcela dos estados e regiões no PIB 

e, assim, não alteram a distribuição regional. 

Consoante Prado29, é "o FPE, portanto, o responsável exclusivo por 

operar a função redistributiva entre estado e regiões brasileiras, quando 

consideramos os governos estaduais".  

Em média, 93,62% das receitas orçamentárias são compostas pelas 

receitas correntes.  Portanto, sendo a representatividade das receitas correntes 

nas receitas orçamentárias dos estados dessa magnitude, podemos descartar 

as receitas orçamentárias dos indicadores, sem prejuízo para o entendimento.  

Como veremos, as receitas correntes serão muito importantes para o nosso 

trabalho, pois nos dão a dimensão exata do grau de dependências dos estados 

frente às transferências.  Portanto, quando nos referirmos às receitas 

correntes, estaremos nos reportando, ao mesmo tempo, para efeito de análise, 

às receitas que compõem quase a totalidade das receitas dos estados. 

Tratamento semelhante será dado às receitas tributárias e ao seu 

principal item, o ICMS.  Na média, para estados brasileiros, o ICMS 

representou 90,46% das receitas tributárias dos estados entre 1995 e 2005.  

                                                 
27 As regiões mais ricas do Brasil com as maiores arrecadações de IPI e IR acabam por 
transferir renda para as mais pobres, e como aprofundaremos no Capítulo 6, em um trade-off 
aparente entre crescimento e igualdade. 
28 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental. Sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/ 
estudos/e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
29 Idem. 
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Portanto, em vez de tratarmos a receita tributária, estaremos tratando apenas 

com o ICMS para efeito de análise. 

O objetivo principal dessas considerações anteriores é isolar as 

variáveis realmente importantes das finanças estaduais brasileiras e sua 

relação com o FPE ou, em outras palavras, a relação entre ICMS e FPE, além 

da relação entre FPE e a soma do ICMS mais o FPE. 

O FPE é significativamente a maior transferência brasileira.  

Segundos dados da STN para 2005, de todas as receitas recebidas pelos 

estados brasileiros, as receitas de capital foram de 7,451 bilhão (inclusive todas 

as transferências de capital, com todos os convênios de capital) enquanto a 

cota-parte do FPE foi de 30 bilhões.  Na composição das receitas correntes de 

todos os estados, depois das receitas tributárias, as transferências correntes 

são as mais importantes.  As transferências intergovernamentais representam 

96% das receitas correntes.  As transferências da União são 80% dessas 

intergovernamentais.  Dessas transferências da União, não há item individual 

maior que o FPE, ou melhor, todos os itens somados chegam a 18,5 bilhões, 

incluindo o ICMS – Desoneração - LC nº 87 e as transferências para o SUS. 

 
5.1. FPE e eqüidade 

 

Em termos nominais os valores transferidos a título do FPE tiveram 

um crescimento de 290,38% entre 1995 e 2005.  A média de crescimento por 

estados ficou em quase 287%. 

Na média o crescimento anual por estado no mesmo período foi de 

quase 15%. 

Tanto esse último quanto o dado anterior evidenciam claramente o 

avanço da política pública de descentralização em termos nominais e, nesse 

caso, de forma eqüitativa, gerando certamente impactos em termos de 

autonomia. 

Esses números, no entanto, não nos revelam absolutamente nada 

em termos do equilíbrio interno do sistema. 

Para começar, deflacionando-se os valores pelo Índice Geral de 

Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, não existem aumentos significativos 
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entre 1995 e 2000, crescendo um pouco a partir de 2002.  Na verdade, os 

valores continuaram situados em torno de pouco mais de 1% do PIB. 

Os valores per capita parecem que podem nos informar um pouco 

mais a respeito da equidade da distribuição dos valores do FPE. 

Tomemos a Tabela 7, já ordenada pelos montantes do FPE 

recebidos por habitante nos estados, ou seja, FPE per capita da população 

residente disponível em 2005. 

 
Tabela 7 - Cota-parte do fundo de participação - estadual / População residente 

 

 
 

O estado com maior valor recebido de FPE per capita é Roraima com 

exatos R$ 1.885,77, seguido logo de perto pelo Amapá, com R$ 1.800,52.  

Acrescentando o Acre e o Estado do Tocantins (único não pertencente à 

Região Norte), temos o conjunto de estados brasileiros que receberam mais de 

mil reais per capita de FPE.  Pela tabela, vemos que os estados que recebem 

menos de R$ 100,00 reais são, além do Distrito Federal, Paraná, Minas Gerais, 

Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, nessa ordem, 

e como podemos observar todos da Região Sul ou Sudeste, com exceção do 
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Distrito Federal.  Como podemos constatar, em linhas gerais, esses dois 

conjuntos diferem em percentuais superiores a 900%. 

Mesmo aqueles estados que se situam dentro da faixa que vai de R$ 

100,00 a R$ 1.000,00 diferem bastante em termos de valores distribuídos.  

Calculando-se a média dos valores distribuídos per capita entre 1995 e 2005 

por estados, verificamos que Roraima e Amapá foram os únicos estados 

brasileiros com valores acima de R$ 1.000,00 recebidos por residente. 

Quanto aos nossos estados menos aquinhoados por pessoa, 

acrescentaremos à nossa lista anterior, que recebem menos de R$ 100,00 por 

pessoa, os estados de Goiás e Espírito Santo – só que agora tomando a média 

de recebimentos do FPE por pessoa entre 1995 e 2005. 

Acho representativos os estados situados na faixa de valores 

distribuídos na faixa que vai de mais de R$ 100,00 a menos de R$ 200,00 

recebidos em média entre 1995 e 2005.  São estados como Ceará, Pará, 

Amazonas, Mato Grosso, Pernambuco e Bahia.  Quais problemas sociais 

enfrentados pelos Estados do Acre, R$ 930,58, Tocantins, R$ 578,09, além dos 

Estados do Amapá e Roraima, que não sejam igualmente enfrentados por 

Pará, Mato Grosso e Amazonas, por exemplo, a ponto de justificar tamanhas 

diferenças em termos per capita. 
Na média, os estados brasileiros tiveram um crescimento dos valores 

do FPE recebidos per capita de 223% entre 1995 e 2005.  Fica claro que os 

valores absolutos do FPE cresceram muito mais que os tamanhos das 

populações nos estados, em verdade o crescimento médio foi algo em torno de 

13% ao ano no período. 

As receitas resultantes depois do FPE, que representam as 

disponibilidades efetivas de recursos dos estados, vai nos revelar parte 

importante do equilíbrio do sistema.  O aprofundamento da discussão sobre a 

equidade da distribuição do FPE não se dará pelo sujeito em si do FPE (qual 

estado recebe mais ou outro menos), mas pelo seu objeto, ou seja, o novo 

equilíbrio do sistema traçado a partir da verificação dos valores das 

disponibilidades resultantes da redistribuição e submetido, dependendo do 

caso, a um redutor (por pessoa, por km², etc.) para o nivelamento dos valores 

em termos comparáveis entre os estados.   
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5.2. ICMS e eqüidade 

 

A análise do ICMS mostra a necessidade real do FPE para 

redistribuir valores e nivelar a disponibilidade estadual por habitante. Nessa 

análise, ficam as claras as diferenças de arrecadação do ICMS entre os 

estados. 

O ICMS é o principal imposto brasileiro e tem a sistemática de valor 

adicionado.  Para aquilatar a importância do ICMS, tomemos alguns números 

do início da década de noventa.  O ICMS em 2001 representava 27,3% da 

carga global de tributos, 87,6% da carga estadual de tributos, 46% da carga 

total de impostos, 93,2% da carga de impostos estaduais e tinha um peso de 

6,8% do PIB. 

Historicamente, tem alto poder de arrecadação o imposto tipo IVA 

como o ICMS.  Essa é a tendência internacional e a prática tributária de países 

desenvolvidos.  O Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco Internacional 

para a Reconstrução e o Desenvolvimento - BIRD defendem esse imposto para 

países não-desenvolvidos.  O Brasil foi pioneiro em sua introdução, na Reforma 

de 1965/1966, num formato que ficou mundialmente conhecido. 

É um imposto incidente em todas as etapas do ciclo de produção e 

comercialização, por isso é um imposto de estágios múltiplos, para sua 

apuração é deduzido o imposto pago na etapa precedente do total a ser 

recolhido. 

O Brasil é o único país a aplicá-lo em nível subnacional, porém, 

atualmente, as propostas de reforma tributária caminham no sentido de 

federalizá-lo. 

Dada a diferença de alíquotas entre regiões e o recolhimento da 

diferença das alíquotas interna e interestadual vigora o princípio misto de 

origem e destino. 

Tomemos os valores de arrecadação do ICMS para o último ano de 

nossa série, 2005.  Dos 152 bilhões de reais arrecadados a título de ICMS, 

apenas São Paulo arrecadou, sozinho, quase 50 bilhões de reais ou 32,81% do 

total precisamente.  Para se ter uma idéia de tamanha concentração do 

principal tributo estadual, o estado segundo colocado, Minas Gerais, quase 

chega a 10% do total, muito próximo do percentual do Rio de Janeiro, terceiro.  

  



 68

Somando esses três estados, chegamos à espantosa cifra de 52,39% do total 

arrecadado por 27 estados, com o agravante de que 10 desses estados 

arrecadam individualmente menos de 1% do total.  Ou mais ainda, 15 estados 

arrecadam até 2% individualmente.  A composição destes últimos é de estados 

das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Os crescimentos dos valores arrecadados nominalmente entre 1995 

e 2005 variam significativamente.  Em média as arrecadações de ICMS dos 

estados cresceram 326% entre 1995 e 2005.  O melhor desempenho foi o do 

Acre, onde a arrecadação do ICMS cresceu quase 809%, seguido pelo 

Tocantins (519%) e Rondônia (511%).  O menor crescimento foi São Paulo 

com 168%.  Em linhas gerais, os maiores percentuais de crescimento 

distribuem-se naqueles estados com menores participações do total 

arrecadado. 

Em termos de ICMS per capita, ou seja, em termos gerais das 

disponibilidades financeiras geradas por seus próprios governos estaduais para 

cada indivíduo, os valores recebidos são tão heterogêneos que por si só 

revelam a necessidade de uma política pública compensatória e regulatória das 

desigualdades locais e regionais do tipo FPE. 

Mais uma vez, iniciaremos com uma análise do tipo vertical, de um 

ano típico e mais recente de nossa pequena série temporal. 

Podemos dividir claramente os valores do ICMS per capita por 

estados no ano de 2005 em quatro categorias. 

Um primeiro grupo de estados, com seis representantes, dentre eles 

São Paulo, possui valores por habitante superiores a R$ 1.000,00.  O último 

grupo, composto por cinco estados, tem disponível até R$ 400,00 por indivíduo 

e acertou quem disse que a esse grupo pertencem Ceará, Paraíba, Alagoas, 

Piauí e Maranhão.  Em verdade, a diferença entre o Espírito Santo, estado 

número um no quesito ICMS per capita, e o Maranhão, último colocado, é de 

458%. 

 
5.3. Autonomia e eqüidade 
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Passaremos às questões relacionadas às composições das receitas 

correntes dos estados e suas implicações em termos mais específicos, como 

autonomia. 

Para efeito de análise, e como já comentamos, podemos dividir a 

receita corrente dos estados em dois principais componentes: ICMS e FPE.  

Para muitos estados brasileiros, o FPE é o componente mais significativo na 

formação da receita corrente.  Tal fato explica parcialmente a resistência 

demonstrada pelos governos em efetivar, propor ou até mesmo discutir 

mudanças no regime de cálculo do FPE.  Os resultados de uma eventual 

alteração no cálculo poderiam trazer impactos significativos na saúde financeira 

já debilitada de alguns estados.  E de fato, vários percentuais de participação 

do FPE são elevados, e sua distribuição por regiões ajuda aqui no 

entendimento. 

Vejamos, portanto, a Tabela 8.  Quando consideramos a média de 

participação do FPE por estados e por regiões, entre 1995 e 2005, vemos que 

a Região Norte é a mais dependente dos recursos do FPE na composição de 

sua receita corrente com 47%.  A Região Norte é seguida em termos de 

dependência do FPE pela Região Nordeste, 36%, Região Centro-Oeste, 10%, 

e Sul e Sudeste com 5% e 4%, respectivamente. 

Na realidade, esses dados não provocam nenhuma surpresa no que 

diz respeito ao desenho do mapa da dependência de recursos federais por 

parte das regiões brasileiras. 

Ordenando os graus de participação média do FPE entre 1995 e 

2005, tornam-se evidentes os percentuais de dependência do Amapá (66%), 

Acre e Roraima (63%) e Tocantins (55%), em contraste com São Paulo (0,3%). 

 
 Tabela 8 - Percentual do FPE na Receita Corrente por Estado e Região: 1995-2005 
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Aprofundando um pouco mais essa análise, estabeleci um índice de 

dependência.  Na tentativa de quantificar a dependência em termos relativos, a 

maior dependência do Brasil é considerada como um e a menor zero.  

Podemos, a partir do índice, propor a seguinte qualificação: estados 

dependentes do FPE estão na faixa entre 0,5 e 1,0 do índice, ou seja, a média 

de participação do FPE é igual ou acima de 30% de sua receita corrente.  

Estados independentes do FPE situam-se entre zero e 0,15 do índice, ou 

possuem médias iguais ou inferiores 10% da receita corrente.  E chamarei de 

estados relativamente dependentes do FPE aqueles com índices de 

dependência entre 0,16 e 0,49, pois suas médias são maiores que 10% e 

inferiores a 30%.  Ver a Tabela 9. 
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Tabela 9 - Partic. Média FPE na Rec. Corrente %-Índice de Dependência: 1995-2005 

 

 
 

Podemos constatar os efeitos moduladores do FPE através da 

análise da receita corrente dos estados.  Fica claro que as diferenças nas 

rendas dos estados, medidas pelas arrecadações do ICMS, ficam aplainadas; 

vejamos, portanto, os números. 
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Em 2005, do total das receitas correntes dos estados, São Paulo 

detinha 26%, contra os quase 33% detidos do total do ICMS arrecadados por 

todos os estados da federação no mesmo ano.  Podemos afirmar que a força 

redistributiva do FPE faz o Estado de São Paulo despencar sete pontos 

percentuais do total quando passamos do ICMS para o ICMS somado ao FPE. 

Quando citamos os três estados brasileiros que mais arrecadavam 

(São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro) e chegamos à enorme cifra de 

52,39% do total do ICMS arrecadado no Brasil com os efeitos redistributivos do 

FPE (medido pela receita corrente dos estados) chegamos a 46%.  Vale 

ressaltar que Minas e Rio permaneceram com 10% cada. 

Vinte e três estados da federação possuem cada até 5% do total da 

receita corrente e todos estes vinte e três somados possuem 47%. 

Este dado mostra-se particularmente interessante e passível de 

muitas interpretações.  Os efeitos redistributivos foram poucos? Na perspectiva 

única do total disponível por estado, aparentemente não; no entanto, esse dado 

isolado não nos revela tudo.  Precisamos de um de redutor (valor por habitante, 

km², etc.) para aquilatarmos o equilíbrio dessa distribuição para só assim 

atestarmos sobre sua eqüidade.  Portanto, agora, é preciso comparar os 

valores per capita.  E o ponto ao qual queremos chegar é que as diferenças 

permanecem grandes, mas de uma forma bastante diferente. 

Vamos nos concentrar num determinado cálculo estatístico para que 

possamos quantificar o grau de eqüidade da distribuição dos valores de ICMS 

per capita e Receita Corrente per capita, para que possamos estimar os efeitos 

moduladores da distribuição sob os efeitos do FPE. 

Medidas usuais de dispersão absolutas não nos interessam para 

esse caso devido às diferenças de escala entre os dois conjuntos de dados.  

Precisamos de uma medida de dispersão relativa, ou seja, precisamos do 

coeficiente de variação ou de dispersão. 

O coeficiente de dispersão calculado para a distribuição do ICMS per 

capita é de 46%, enquanto o mesmo coeficiente para a receita corrente per 

capita é de 40%.  Em outras palavras, os efeitos do FPE de fato promovem 

efeitos relativos de equalização da distribuição de valores da Receita Corrente 

per capita em torno da média em comparação com os valores do ICMS per 

capita da ordem de seis pontos percentuais.  No entanto, nem 46% nem 40% 
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chegam a nos oferecer necessariamente um alto grau de dispersão.  É certo 

apenas que uma distribuição é menos dispersa que a outra.  Disperso, em 

termos absolutos, é relativo.  Não há uma escala de dispersão única. Contudo, 

podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que uma distribuição é ou não 

relativamente mais dispersa que outra. 

Resultado semelhante é encontrado quando é calculado um Índice 

de Gini comparando o ICMS e o ICMS mais o FPE.  Também, de fato, o 

acréscimo do FPE nas receitas dos estados tem um impacto positivo na 

distribuição de receitas, mesmo que com alta concentração de ICMS mais FPE. 

 Os efeitos distributivos do FPE tornam-se mais eficazes depois de 

1988, sugerindo um aprimoramento do mecanismo de transferências em 

relação aos seus objetivos para o país como um todo.  Tal como afirma Prado 
30: 

O Índice de Gini não ponderado pela população já indica 

que o FPE tem um impacto redistributivo 

comparativamente à arrecadação do ICMS. O índice 

ponderado pela população, reforça este resultado e 

aponta uma melhora no impacto redistributivo. 

A receita final per capita dos estados é bastante díspare.  Inter-

regionalmente, a Região Norte é francamente favorecida pelo rateio.  A 

disponibilidade per capita de Roraima é perto de 1,7 vezes a de São Paulo.  

Mesmo com razoáveis justificativas sociais favoráveis, é difícil analisar se é 

adequado ou não, pois as condições locais, em termos de custos específicos 

vividos por São Paulo, por exemplo, para o atendimento das necessidades da 

população atendidas pelo setor público precisam ser entendidas. 

No entanto, o resultante da distribuição do FPE é a permanência em 

estados de uma mesma região com fortes desigualdades horizontais.  Usando 

o desvio padrão das receitas per capita como medida da desigualdade de 

gasto, vemos que  

                                                 
30 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental. Sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: <http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/ 
estudos/e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 16:19:16. 
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(...) o FPE agrava fortemente esta desigualdade 

exatamente para as regiões que ele pretende beneficiar. 

Há, por assim dizer, um forte viés de iniqüidade 

horizontal num sistema que visa, basicamente, reduzir 

esta iniqüidade" 31.   

Intra-regionalmente as diferenças de capacidade de gasto não 

encontram facilmente respostas em diferenças de renda ou graus de 

desenvolvimento.  Conforme Prado32,  

O aporte do FPE amplia as discrepâncias no Norte e 

Nordeste, gerando receitas finais per capita altamente 

diferenciadas e (...) sem qualquer aderência a 

diferenciais de graus de desenvolvimento econômico. 

Alinhando dados de receita final, IDH e PIB per capita dos estados, 

não encontramos qualquer relação entre recursos maiores e menores IDH.  Ou 

ainda, PIB per capita menores com maiores disponibilidades. Apenas há uma 

correlação mais forte entre PIB per capita e receita final do que com IDH e 

receita final.  Interessante notar que é apenas em regiões de nível de renda 

mais alto, como as regiões Sul e Centro-oeste, que o FPE atua positivamente 

no sentido de reduzir as desigualdades horizontais.  Na região Sudeste, como 

seria de se esperar, não há efeito significativo, dado o montante reduzido dos 

aportes. 

Assim sendo, ficamos tentados a avaliar como inadequado o 

sistema. No entanto, como veremos nos tópicos seguintes, outras questões 

merecem um melhor tratamento. 

Há, de fato, uma objetiva redistribuição inter-regional de recursos, 

com benefícios para regiões menos desenvolvidas.  Da mesma forma, a 

manutenção dos atuais critérios de rateio, fixos e sem elementos que forneçam 

dinamismo ao sistema, é resultado de um ajuste sobre a parcela de cada 

estado, beneficiando os estados menores, com seus coeficientes mínimos e 
                                                 
31 Idem. 
32 PRADO, Sergio. Transferências Fiscais e Financiamento Municipal no Brasil. São Paulo: 
Ebap; Fundação Konrad Adenauer, 2001. 92 p. Trabalho elaborado no contexto do projeto: 
Descentralização Fiscal e Cooperação Financeira Intergovernamental. Sob coordenação do 
Prof. Fernando A. Resende. Disponível em: 
<http://federativo.bndes.gov.br/bf_bancos/estudos/e0001710.pdf.>. Acesso em: 27 jul. 2006, 
16:19:16.. 
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máximos enquadrados para a posição do tamanho da população e do inverso 

da renda per capita mais próximos à média nacional. 

Assim, para Prado 33, o problema do FPE 

(...) não se restringe ao fato de que alguns Estados 

pobres recebam, como receita final, em termos per 

capita, muito mais do que os Estados ricos; Estados 

igualmente pobres também recebem transferências 

desproporcionalmente desiguais.  

É preciso avançar, portanto, em outras perspectivas de entendimento 

para ampliarmos a nossa capacidade de avaliarmos a política pública sob o 

ponto de vista da eqüidade. 

 
5.4. Esforço fiscal e eqüidade 

 

O FPE não leva em conta os recursos gerados pela arrecadação 

própria e outras transferências, pois sua finalidade é equalizar também a 

capacidade de gasto entre jurisdições. 

Essa é uma das críticas mais recorrentes ao FPE, a da não inclusão 

do esforço fiscal dos estados como um dos critérios para o rateio. 

Estados com pequenas bases econômicas, como alguns estados das 

regiões Norte e Nordeste, têm transferências que constituem suas principais 

fontes de recursos, finalizando num montante per capita bem superior a outros 

estados que, por explorarem suas bases, acabam por serem menos 

beneficiados pelo fundo. 

As transferências não deveriam desestimular o esforço fiscal. 

Deveriam, sim, constituir suplementos de recursos e não alternativas de 

recurso. 

O maior coeficiente de participação do FPE é o da Bahia, seguida 

pelo Ceará e depois pelo Maranhão.  Os estados menos beneficiados são o 

Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina.  Comparando em termos per 

capita, a Bahia está entre os menos favorecidos.  Roraima, Amapá, Acre, 

Sergipe, Rondônia e Tocantins são os mais beneficiados em termos per capita, 

                                                 
33 Idem. 
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embora esses estados estejam entre os que menos arrecadam relativamente.  

Assim, a princípio, o Fundo atende a seus objetivos redistributivos.  Esses 

mesmos estados, depois das transferências, têm uma receita per capita igual 

ou maior do que muitos estados que se esforçaram para arrecadar.  Maranhão, 

Piauí, Paraíba, Ceará, também entre os mais beneficiados, aparecem nos 

últimos lugares em relação à receita disponível.  Portanto, ser da região Norte 

ou Nordeste não significa maior benefício relativo. Estamos tratando estados 

de uma mesma região de forma desigual. 

Outra distorção aparece quando olhamos a arrecadação do ICMS 

per capita.  Alguns estados pobres das regiões Norte e Centro-Oeste – 

portanto, mais beneficiados pelo Fundo – estão entre os que mais arrecadam 

em termos per capita e também em relação ao PIB. 

É bastante razoável que o administrador público não tenha razões 

para arcar com o ônus político de cobrar imposto do cidadão, quando muitas 

vezes as transferências permitem uma receita equivalente aos estados mais 

ricos da federação.  Para que melhorar o trabalho da fiscalização, modernizar a 

máquina arrecadatória ou fazer a cobrança da dívida ativa?  Como estimular o 

esforço fiscal próprio de um estado que recebe de FPE um volume de receita 

de três vezes sua arrecadação de ICMS, sendo este o principal tributo 

estadual? 

Cresce assim a importância da tese de estabelecer uma correlação 

entre o esforço fiscal e os repasses do FPE. 

 

5.5. Demografia e eqüidade 

 

A perda do dinamismo do cálculo do FPE pode ser também atribuída 

ao fato de que se deixou de considerar transformações importantes do ponto 

de vista demográfico.  

Sendo coerente com o período escolhido para a análise, a população 

residente em cada estado brasileiro cresceu de maneira bastante desigual 

entre 1995 e 2005. 

Os estados com crescimentos acima de 30% foram Amapá, Roraima, 

Amazonas e Acre – portanto, todos da Região Norte.  Esses estados possuem 

um peso relativo muito baixo no conjunto da população brasileira – abaixo de 
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0,5% em 2005, com exceção do Estado do Amazonas.  Situação bem diferente 

do Estado de São Paulo, com um peso relativo de quase 22% da população do 

país, ou de Minas Gerais, segundo maior peso relativo, com pouco mais de 

10% do total da população brasileira em 2005. 

São Paulo e Minas, a despeito de seus pesos, tiveram um 

crescimento mais modesto dentro do período considerado: 17% e 14% 

respectivamente. 

É surpreendente constatarmos os números de alguns estados 

importantes do Nordeste, situados entre os quatro menores crescimentos 

populacionais do país nesses dez anos considerados.  Os quatro menores 

crescimentos foram pela ordem: Paraíba, 8%; Piauí e Bahia, 11%; Pernambuco 

e Rio Grande do Sul, 12%; e Rio de Janeiro e Alagoas, 13%. 

Em 2000, de um total aproximado de 170 milhões de pessoas, a 

parcela urbana da população brasileira correspondia a mais de 137 milhões de 

pessoas, das quais 52,1% residiam apenas nas áreas urbanas de São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, nessa ordem.  Quase a metade do total 

de estados brasileiros detém mais de 85% da população urbana nacional.  

Esses dados revelam a grande concentração da população em áreas urbanas 

no Brasil e em poucas cidades.  A rapidez com que esse processo se 

desenvolveu também impressiona.  Entre 1991 e 2000 – portanto, em pouco 

menos de 10 anos – o crescimento da população urbana no Brasil foi de 

24,3%.  Os estados brasileiros com as menores populações urbanas foram 

também aqueles que apresentaram um crescimento populacional urbano mais 

elevado entre 1991 e 2000.  A metade dos estados brasileiros com menores 

concentrações urbanas apresenta um crescimento médio populacional urbano 

de quase 41%.  Esta última informação revela-se particularmente interessante.  

Grandes cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia 

apresentam gravíssimos problemas sociais. Além disso, a velocidade do 

crescimento e as altas concentrações de suas populações urbanas contribuem 

evidentemente para elevar a dificuldade do setor público na resolução desses 

problemas.  É bem provável também que o impacto na dificuldade de contribuir 

para a solução de problemas sociais com uma oferta quantitativa e 

qualitativamente adequada de bens e serviços públicos em meio a um 

crescimento populacional urbano mais rápido seja ainda maior.  Portanto, 
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vejamos alguns estados com os maiores crescimentos populacionais urbanos 

do Brasil: Amapá (81%), Roraima (75%), Maranhão (70%), Tocantins (62%), 

Pará (58%) e Acre (43%).  Desse modo, acredito que tão problemático e com 

alto custo relativo deve ser ofertar bens e serviços públicos a populações 

urbanas que crescem a taxas de 70% em dez anos quanto a gigantescos 

conglomerados urbanos já estabelecidos.  Vale ressaltar que a referência a 

conglomerados já estabelecidos sustenta-se no fato de que, em 2000, cidades 

como Rio de Janeiro e São Paulo detinham uma proporção urbana da 

população de 96% e 93% respectivamente.  

Outro indicador que reforça a idéia de que mais pessoas em 

menores áreas trazem problemas que requerem uma maior atenção do setor 

público – e, portanto, mais recursos que deveriam ser canalizados para essas 

mesmas áreas – é a densidade demográfica.  Dos exemplos escolhidos em 

relação às maiores populações urbanas, apenas Rio de Janeiro e São Paulo 

apresentam números relativos bastante significativos.  Desconsiderando o 

Distrito Federal, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo detêm os maiores 

adensamentos populacionais do Brasil: 328 e 148 habitantes por Km², 

respectivamente.  Para se ter uma idéia da magnitude desses números, a 

própria Região Sudeste possui 78 habitantes por Km², a maior densidade de 

todas as Regiões Brasileiras. 

Para a análise dos dados de envelhecimento da população, revela-se 

mais enriquecedora, sob o ponto de vista do entendimento, a agregação por 

regiões, pois a proporção de idosos na população dos estados é 

razoavelmente uniforme dentro de cada região. A maior proporção de idosos 

na população segundo as regiões em 2005 é a da região Sudeste, com exatos 

10% de sua população composta por idosos, seguida bem de perto pela região 

Sul, com 9,9%.  A região Norte possuía, em 2005, 5,8% de idosos e assim, no 

mesmo ano, o Sudeste possuía uma proporção de idosos 72,41% maior, 

embora ambas tenham crescido no período de 1996 a 2005 dentro da faixa 

brasileira de crescimento da proporção de idosos em torno de 16%.  Como 

vimos anteriormente, uma proporção de idosos maior requer uma maior 

atenção por parte da União, com despesas relacionadas à previdência e à 

assistência social proporcionalmente maior. 
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5.6. Território e eqüidade 

 

Para a análise dos dados territoriais dos estados, precisamos 

considerar em primeiro lugar que os custos relacionados aos transportes para o 

atendimento das demandas das populações num país de vastíssimas regiões 

como Brasil não são nada desprezíveis. 

Em segundo lugar, também vale ressaltar que os atuais critérios de 

distribuição do FPE guardam uma estreita ligação com a questão territorial 

vinda do Código Tributário Nacional - CTN.  O CTN reservava 5% da 

distribuição do FPE para o tamanho do território. 

Acho dispensável uma análise centrada apenas no tamanho de cada 

estado. No entanto, se dividirmos a quantidade de quilômetros quadrados pelos 

valores do FPE, ou seja, FPE por Km², chegamos alguns resultados 

interessantes. 
 

Tabela 10 - Área Geográfica em Km2, FPE e Área por FPE em mil R$ - em 2000 

 

  



 80

 
 

Como podemos observar na Tabela 10, as disparidades são 

imensas.  Tomemos como primeiro exemplo o Estado de Sergipe.  

Desconsiderando o DF, o Estado de Sergipe é o menor da República.  Em 

2000, Sergipe foi o estado que mais recebeu por Km², pouco mais de R$ 27 

mil.  Como podemos observar, dentro da faixa de distribuição do FPE, sua área 
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obviamente empurrou para cima seu valor anual por km².  Observando-se o 

outro extremo da tabela, no caso, o Estado do Amazonas, constatamos que 

este também se situa na faixa do FPE de Sergipe, mas recebe o menor valor 

por Km² do Brasil, o que não é de se estranhar com os atuais critérios de 

distribuição.  O tamanho do estado é bastante relevante em determinadas 

faixas de FPE para a disponibilidade da transferência por Km².  O Estado do 

Mato Grosso do Sul recebe por Km² o equivalente a São Paulo ou cerca de R$ 

500,00 por Km². 

Se, de fato, os custos de transporte devem ser levados em 

consideração na implementação e gestão da coisa pública, estamos 

trabalhando com diferenciais de 5.000% entre estados de uma mesma faixa de 

PIB.  

 

5.7. Desigualdade e eqüidade 

 

Centraremos nossas atenções no IDH para quantificarmos as 

questões de desigualdades intra-regionais.  É uma tentativa de simplificar e 

tornar o mais objetivo possível o nosso entendimento a respeito das nossas 

diferenças.  A decisão de optarmos pelo IDH decorre do fato de que um 

aprofundamento teórico e uma análise cuidadosa de uma cesta de indicadores 

de desigualdade fugiria ao escopo do presente trabalho – que não trata de 

desigualdade.  O IDH e sua multilateralidade atendem razoavelmente ao nosso 

propósito de investigarmos a respeito do objetivo último do FPE, além do fato 

de que os governos estaduais impactarem fortemente nos indicadores 

abraçadas pelo índice. 

O conceito de Desenvolvimento Humano é a base do Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH. Toma-se como pressuposto a idéia de que o 

avanço de uma população não se deve só à dimensão econômica, mas 

também a características sociais, culturais, etc. 

O objetivo da medição do Índice de Desenvolvimento Humano é 

fornecer um contraponto ao Produto Interno Bruto - PIB per capita. Criado por 

Mahbub ul Haq e Amartya Sem, o IDH é uma medida do desenvolvimento 

humano. Deve-se ressaltar, entretanto, que o IDH não toma todos os aspectos 

do desenvolvimento e não é uma quantificação da "felicidade" das pessoas. 
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O IDH computa o PIB per capita, a longevidade e a educação. 

Quanto à longevidade, utilizam-se os números da expectativa de vida ao 

nascer.  A educação é avaliada pelo índice de analfabetismo e pela taxa de 

matrícula de todos os níveis de ensino.  Assim, temos as três dimensões que 

constituem o IDH e que têm a mesma importância no índice.  O IDH varia de 

zero a um. 

Divulgado inicialmente em 1990, o IDH foi recalculado para 1975 em 

diante.  O IDH tornou-se referência mundial e é utilizado pelo governo 

brasileiro.  Vejamos o que disse Amartya Sen, Prêmio Nobel da Economia em 

1998, no prefácio do Relatório do Desenvolvimento Humano – RDH de 1999: 

 

Devo reconhecer que não via no início muito mérito no 

IDH em si, embora tivesse tido o privilégio de ajudar a 

idealizá-lo. A princípio, demonstrei bastante ceticismo ao 

criador do Relatório de Desenvolvimento Humano, 

Mahbub ul Haq, sobre a tentativa de focalizar, em um 

índice bruto deste tipo - apenas um número -, a realidade 

complexa do desenvolvimento e da privação humanos. 

(...) Mas, após a primeira hesitação, Mahbub convenceu-

se de que a hegemonia do PIB (índice demasiadamente 

utilizado e valorizado que ele queria suplantar) não seria 

quebrada por nenhum conjunto de tabelas. As pessoas 

olhariam para elas com respeito, disse ele, mas quando 

chegasse a hora de utilizar uma medida sucinta de 

desenvolvimento, recorreriam ao pouco atraente PIB, 

pois apesar de bruto era conveniente. (...) Devo admitir 

que Mahbub entendeu isso muito bem. E estou muito 

contente por não termos conseguido desviá-lo de sua 

busca por uma medida crua. Mediante a utilização 

habilidosa do poder de atração do IDH, Mahbub 

conseguiu que os leitores se interessassem pela grande 

categoria de tabelas sistemáticas e pelas análises 

críticas detalhadas que fazem parte do Relatório de 

Desenvolvimento Humano. 
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O Relatório de Desenvolvimento Humano – RDH, de 2006, divulgado 

pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, mostra 

que o IDH do Brasil melhorou entre 2003 e 2004, porém o país caiu em uma 

colocação no ranking mundial de desenvolvimento humano (de 68º para 69º 

numa lista de 177 países e territórios). 

O Produto Interno Bruto - PIB per capita é a dimensão renda do IDH.  

É ajustado pela paridade do poder de compra que é um método de cálculo que 

elimina as diferenças de custo de vida entre os países.  Para medir 

longevidade, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD 

usa a esperança de vida ao nascer.  E para monitorar o desempenho em 

educação, o RDH usa a taxa de alfabetização de pessoas com 15 anos ou 

mais de idade e a taxa bruta de matrícula nos três níveis de ensino.  Esta 

última é a relação entre a população em idade escolar e o número de pessoas 

matriculadas no ensino fundamental, médio e superior. 

A principal mudança no cálculo do IDH de 2005 para o de 2006 

ocorreu nesse último indicador.  Anteriormente, os dados incluíam os números 

dos programas de educação para adultos e, agora, esses dados foram 

excluídos.  Com a mudança, o IDH brasileiro de 0,788, em 2003, cresceu para 

0,792, em 2004 – resultado que coloca o Brasil entre as 83 nações de médio 

desenvolvimento humano (IDH entre 0,500 e 0,799). 

Os dados obtidos a partir da nova metodologia apontam que, de 

2003 para 2004, o Brasil avançou nas três dimensões do Índice de 

Desenvolvimento Humano (longevidade, renda e educação).  

A decomposição do IDH mostra que o Brasil tem um subíndice de 

renda superior ao da América Latina, mas inferior à média mundial.  Em 

esperança de vida, supera a média global, mas não a latino-americana.  

Educação é a dimensão em que o Brasil mais se aproxima dos países ricos e 

mais se distancia da média mundial. 

Uma análise da expansão média anual de alguns países da região 

mostra que o Brasil teve avanços mais intensos na segunda metade dos anos 

1980 e, sobretudo, na segunda metade dos anos 1990. 

Em 2000, apenas cinco estados possuíam um IDH acima de 0,80. 

Eram eles: DF (0,844), Santa Catarina (0,822), São Paulo (0,82), Rio Grande 
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do Sul (0,814) e Rio de Janeiro (0,807).  Na outra ponta da distribuição, sete 

estados possuíam um IDH entre 0,6 e 0,7.  Os cinco últimos eram Sergipe 

(0,682), Paraíba (0,661), Piauí (0,656), Alagoas (0,649) e Maranhão (0,636).  A 

diferença entre o primeiro colocado, o Distrito Federal, e o último colocado, o 

Maranhão, é, portanto, de 33%.  Para se ter uma idéia do atraso desses 

números, em 1975 o IDH brasileiro era também abaixo dos 0,7.  É como se 

essas regiões convivessem com realidades sociais já superadas pelo Brasil há 

trinta anos.  Os sete estados com os menores IDH se equiparam a países de 

médio desenvolvimento humano.  E os cinco maiores IDHs brasileiros se 

enquadram no grupo de nações consideradas pela Organizações das Nações 

Unidas - ONU como de alto desenvolvimento humano em 2000.   A boa notícia 

é que alguns desses estados com os piores IDH também se encontram entre 

os estados brasileiros que tiveram as melhores performances em termos de 

crescimento do IDH medidos a partir de 1991.  Quanto ao crescimento, 

Alagoas apresentou um crescimento do seu IDH até o ano 2000 de 18,43%, o 

melhor desempenho brasileiro, a Paraíba e o Maranhão, por exemplo, tiveram 

crescimentos de IDH de 17,83% e 17,13% respectivamente, terceira e quarta 

melhores colocações – e, portanto, dentro dos quatro estados brasileiros que 

tiveram crescimentos acima de 17%. 

Não há aparente correlação entre os valores de crescimento dos 

Índices de Desenvolvimento Humano nos estados e os valores de crescimento 

dos Fundos de Participação Estaduais.  Como também não há correlação entre 

crescimento do IDH e as maiores participações do FPE nas receitas dos 

estados.  Comparando os dados de receita final dos estados e IDH, não 

encontramos relação entre maior volume de recursos e menores IDH. 
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6. Problemas do FPE nas políticas públicas dos estados 
 

Abordarei neste capítulo alguns problemas importantes relacionados 

ao FPE, presentes em suas críticas, com o objetivo de embasar em termos 

mais científicos a discussão sobre o FPE no que diz respeito a sua relação com 

a arrecadação dos estados, o impacto na renda dos estados e a questão da 

efetividade do gasto público. 

 
6.1. O FPE e arrecadação dos estados 

 

Há uma relação inversa entre o esforço tributário dos estados e as 

transferências da União?  A Constituição de 1988 foi responsável por um baixo 

aproveitamento tributário de alguns desses entes subnacionais?  Silvane 

Schwengber e Eduardo Pontual Ribeiro34 aplicaram uma versão do modelo de 

fronteira estocástica de produção como arrecadação, incorporando os efeitos 

de ineficácia numa tentativa de responder a essas questões. 

Com as estimativas do potencial de ICMS entre 1985 e 1995, foi 

possível analisar a eficácia fiscal, arrecadação potencial versus arrecadação 

efetiva dos estados brasileiros. 

Tornando-se o FPE a variável explicativa para a eficácia tributária, 

testa-se a hipótese de correlação negativa entre transferências e esforço 

tributário. 

Essa estimativa do modelo permitiu evidenciar a produtividade de 

arrecadação do ICMS – classificando os estados quanto ao seu esforço fiscal – 

e testar a hipótese de que o FPE traz para os estados do país um baixo 

desempenho tributário, além de confirmar a teoria de que transferências não 

vinculadas introduzem um efeito perverso.  Racionalmente, com a não 

utilização plena da própria base tributária, os estados exportam o custo político 

da tributação para o restante da federação. 

                                                 
34 Ver em SCHWENGBER, Silvane Battaglin; RIBEIRO, Eduardo Pontual. O Impacto do Fundo 
de Participação (FPE) no Esforço Tributário dos Estados: Uma Estimativa do Potencial de 
Arrecadação do ICMS. [S.I.]: NEMESIS, [1999?]. O NEMESIS - Núcleo de Estudos e Modelos 
Espaciais Sistêmicos é patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (FAPERJ), no âmbito do Programa de Apoio a Núcleos de Excelência 
(PRONEX).Disponível em: <http://www.nemesis.org.br/artigos/a0020.pdf>.Acesso em: 27 jul. 
2006, 16:34:28. 
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Tradicionalmente, o impacto das transferências nos diversos níveis 

de governo tem um paralelo com a teoria microeconômica do consumidor.  O 

governo receptor está sujeito a uma restrição orçamentária (recursos gerados 

pelos impostos disponíveis).  O governo maximiza o bem-estar social, definido 

pela sua função de utilidade, estando sujeito à restrição orçamentária.  A 

função utilidade é o somatório das preferências individuais dos cidadãos.  A 

função de preferências corresponde às escolhas dos níveis de bens privados e 

bens e serviços públicos. 

Tomemos o Gráfico 1 abaixo: 

 
 

Os eixos representam as despesas com bens públicos e as 

despesas com os bens privados.  A restrição orçamentária é a linha B1B1, 

dados a fixação dos preços relativos dos bens e o nível de recursos da 

comunidade.  O preço relativo é a razão entre o preço dos bens públicos e o 

preço dos bens privados. 

Ao longo da curva de indiferença I1I1, temos o mesmo nível de bem-

estar social.  A curva de indiferença representa a combinação das quantidades 

de bens públicos e privados que estabelecem o mesmo nível de satisfação ou 

utilidade de acordo com as preferências dos cidadãos.  Quanto mais distante 

da origem a curva de indiferença estiver , maior será a utilidade. 

Sem transferências, o ponto ótimo é a escolha A de tangencia entre 

a curva de indiferença I1I1 e restrição orçamentária B1B1.  Os recursos são 

distribuídos entre dispêndios com bens públicos e privados produzindo a maior 

utilidade possível de acordo com as preferências dos cidadãos. 

O impacto das transferências não vinculadas dar-se-ia por um 

deslocamento da restrição orçamentária paralelamente e à direita, o que 
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equivale a um aumento da receita disponível em um montante de B1B2, com 

os preços relativos constantes. 

Sem vinculações aos gastos, a renda extra pode ser usada tanto 

para o gasto com bens públicos quanto para o gasto com bens privados 

(representando uma diminuição do esforço fiscal). 

Considerando-se que ambos os bens são normais, esse aumento na 

renda traz um aumento no gasto dos dois tipos de bens, não necessariamente 

proporcional ao aumento dos recursos, pois depende do formato da curva de 

indiferença num nível mais alto.  O deslocamento da reta de restrição 

orçamentária alcança um novo ponto ótimo C na curva de utilidade em um nível 

maior I2I2. 

As transferências não condicionadas alocam recursos de forma 

eficiente, pois traduzem as preferências da população.  No entanto, podem ser 

ineficientes. Com uma forte participação das transferências na composição da 

receita pública estadual, os entes subnacionais transferem o ônus da tributação 

para os outros entes federados.  

Há um consenso entre os autores de que o sistema tributário 

nacional deixou de ser centralizado e passou a ser descentralizado com a 

Constituição de 1988.  O caminho foi estabelecer novas bases tributárias para 

os entes subnacionais, ao mesmo tempo em que elevou notadamente as 

transferências. 

Em Finanças Públicas, descentralizar competência é garantir 

autonomia de arrecadar e gastar segundo as preferências locais.  Perda de 

autonomia é depender dos repasses ou cumprir obrigatoriamente uma 

vinculação do gasto.  Estimular um comportamento de baixo esforço fiscal com 

as transferências e não estabelecer uma correspondência com o esforço 

tributário próprio é uma forma indireta de perda de autonomia. 

Não é nova a idéia de medir a capacidade tributária ou o potencial de 

arrecadação entre entes subnacionais ou mesmo entre países na busca de 

uma medida de desempenho fiscal.  A idéia era comparar o cociente entre 

impostos e produto (arrecadação efetiva) entre países com um mesmo nível de 

renda e o cociente da arrecadação média e produto (arrecadação prevista) dos 

países em busca de um índice de esforço tributário. 
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Análises desse tipo não levam em conta fatores comportamentais, 

incluindo questões sociais e institucionais, fundamentais para explicar as 

diferenças de arrecadação entre países. 

É um desafio mensurar o esforço tributário.  Separar os fatores 

econômicos (determinantes da capacidade de arrecadação), dos fatores 

institucionais e comportamentais (respostas aos diferenciais de desempenho 

fiscal) é difícil. 

Características como renda per capita, composição setorial da 

produção, distribuição de renda, grau de urbanização, tamanho da população, 

etc. nos mostram a base tributária. Por sua vez, o esforço fiscal depende 

também de fatores intangíveis como costumes, capacidade administrativa, 

política, etc. 

Mesmo a medida de capacidade tributária é problemática.  O 

conceito refere-se ao máximo atingível ou ao potencial de pagamento dos 

contribuintes.  No entanto, as comparações comumente referem-se a uma 

média de carga nacional, que é equivalente ao padrão tomado de arrecadação 

efetiva usada como arrecadação potencial, ou seja, é uma falha na aplicação 

do conceito de potencial. 

A arrecadação efetiva de uma localidade depende da capacidade de 

arrecadação, da estrutura de impostos e do esforço fiscal. 

A capacidade de arrecadação, também chamada de base tributária, 

é a capacidade de pagamento dos contribuintes relacionada com a atividade 

econômica. 

As características econômicas são os determinantes da base 

tributária: Tamanho da população, renda per capita, composição setorial da 

produção, grau de urbanização, grau de abertura para o exterior, distribuição 

pessoal e funcional de renda, etc. 

A estrutura de impostos é composta pelo sistema tributário, pela 

base de incidência, pelos critérios de repartição de receitas, pelas 

competências, pelas isenções, etc. 

O potencial de arrecadação é definido pela base tributária e pela 

estrutura de impostos conjuntamente. 

O esforço fiscal ou eficácia tributária depende do empenho na 

arrecadação que inclui fatores administrativos. 
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O conceito de eficácia tributária consiste na diferença da comparação 

do potencial de arrecadação com a arrecadação efetiva.  É diferente de 

eficiência tributária que se refere à consideração do custo dos recursos 

empregados para arrecadar.  Portanto, podemos ter uma situação em que 

determinada unidade de governo possa ser eficiente na arrecadação (com 

menor custo) e pode não aproveitar integralmente sua base fiscal.  O inverso 

também é verdadeiro. 

A arrecadação tributária será igual à potencial quando a eficácia no 

auferimento de recursos atingir a um máximo. 

Então, tal como assevera Schwengber 35, 

(...) pode-se definir, de forma mais rigorosa, a capacidade 

tributária ou arrecadação tributária potencial de uma 

unidade da federação como sendo o máximo de 

arrecadação que se pode obter da sua base tributária 

dada a estrutura impositiva vigente em um dado 

momento do tempo.  A relação entre a arrecadação 

efetiva e a capacidade tributária potencial define o grau 

de eficácia tributária dessa unidade da federação no 

período considerado(...). 

A aplicação do modelo de fronteira estocástica consiste em definir 

uma função de produção máxima à capacidade tributária a ser comparada com 

a arrecadação efetiva.  A diferença encontrada é o "erro de ineficiência", uma 

medida do grau de eficácia tributária.  O modelo incorpora algumas 

características dos estados, as quais explicam o "erro de ineficiência". Efeitos 

de ineficiência estão na fronteira estocástica e são linearmente relacionados 

com algumas variáveis explicativas, como por exemplo, uma fiscalização 

rigorosa, uso de computadores, etc. Assim, os parâmetros estimados para a 

fronteira estocástica levam em conta os parâmetros estimados 

simultaneamente pelo modelo de ineficiência. 

O modelo foi estimado para o período 1985-1995 e depois separado 

em antes e após a Constituição de 1988.  Em todos os modelos estimados, 

houve uma correlação negativa entre transferências e esforço tributário, 

                                                 
35 Idem. 
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mesmo quando outras variáveis incluídas permitiam dividir essa 

responsabilidade. 

Confirma-se a hipótese teórica de que o FPE promove um alívio 

tributário para a média dos estados, antes e após 1988. 

O modelo aponta um aumento da eficiência na arrecadação pós-

1988.  Os estados, portanto, estão se esforçando mais para arrecadar após 

1988 e o FPE diminuiu seu impacto negativo no esforço tributário dos estados.  

Esses acontecimentos podem ser explicados tanto pelas mudanças nas regras 

legais de 1988, pela ampliação da base, como também pelo aumento da 

utilização da base tributária disponível, aumento da eficácia, ou seja, um dado 

comportamental. 

A federação em média aumentou sua dependência do FPE na 

comparação dos períodos de antes e após 1988 e houve um aumento do 

esforço de arrecadação, com uma diminuição do peso do FPE como explicação 

para a ineficácia. 

O trabalho concluiu que a relação entre o FPE e o esforço fiscal não 

é linear e também não é proporcional.  Ou seja, uma elevação do FPE não 

corresponde necessariamente a uma diminuição do esforço tributário de um 

estado.  São verificados que outros elementos explicam o comportamento dos 

estados em relação ao esforço.  Como as isenções, o fisco, a política e o grau 

de informatização.  Mesmo assim, não sendo o FPE o único responsável pela 

falta de empenho dos estados, na média, provoca um alívio tributário, 

exportando para o restante do país o ônus da arrecadação. 

 

  Ainda de acordo com Schwengber 36: 

Quanto às implicações práticas para a política tributária, 

estes resultados apontam para a necessidade da revisão 

dos critérios de repartição dos Fundos de Participações 

(FPE). Não é questionado a premente necessidade deste 

tipo de mecanismo institucional de transferência de 

recursos fiscais para a boa saúde da federação brasileira. 

Este tipo de política é que permite que as disparidades 

                                                 
36 Idem. 
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econômicas regionais não sejam reproduzidas no âmbito 

do setor público na forma de uma desigual provisão de 

bens e serviços públicos. No entanto, para que os 

estados mais "preguiçosos" não sejam premiados pela 

possibilidade de exportar para a federação o ônus político 

da arrecadação, o esforço de arrecadação deve ser 

incorporado como um dos critérios de repartição deste 

mecanismo institucional previsto na Constituição. 

De fato, uma importante inovação numa suposta revisão dos critérios 

de rateio do FPE, seria a introdução de elementos que vinculassem incentivos 

às melhores arrecadações.  Portanto, uma diretriz para orientar novas 

alternativas de cálculo do rateio seria aquela em que as parcelas distribuídas 

aos estados a título de FPE seriam ponderadas, proporcionalmente, pelo 

crescimento percentual do ICMS dentro de um determinado período de tempo, 

como assim irei propor na conclusão do  presente trabalho.  Assim, 

construiríamos um sistema de incentivo que premia aqueles estados com os 

maiores esforços de arrecadação. 

 
6.2. FPE e seu impacto na renda dos estados 

 

Desprezando a descrição matemática do modelo, utilizaremos as 

idéias de Pedro Jucá Maciel, Joaquim Andrade, Vladimir Kuhl Teles37 em um 

trabalho que teve como objetivo mensurar o impacto das transferências legais 

sobre as economias regionais. 

Os autores analisam a atuação do governo para o crescimento 

regional através das transferências de rendas originárias da arrecadação 

tributária federal aos estados e municípios.  
Passaremos à análise do impacto das transferências sobre o PIB 

regional previsto para 30 anos. 

                                                 
37 Ver em MACIEL, Pedro Jucá; ANDRADE, Joaquim; TELES, Vladimir Kuhl. Transferências 
Fiscais e Convergência Regional no Brasil. In: FÓRUM BNB DE DESENVOLVIMENTO 2006, 
2006, Fortaleza. Anais eletrônicos...Fortaleza: BNB, 2006. Mesa IV - Convergência.Disponível 
em: 
<http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Eventos/forumbnb2006/docs/transferencias.pdf>.Ace
sso em: 10 fev. 2007, 13:23:15. 
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O Sudeste, como pagadora líquida de transferência às demais 

regiões, excluindo-se as transferências, teria um acréscimo de 6,7% no PIB 

acumulado em 30 anos em comparação com a situação com transferências. 

O Sul, não se considerando transferências, estaria com um PIB 3,3% 

superior em relação a uma situação com transferências. 

As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como recebedoras 

líquidas de transferências – ou seja, recebem mais do que são tributadas, na 

simulação em que o governo acaba com as transferências seus produtos – 

teriam um redução de 8,3%, 7,0% e 3,4%, respectivamente, em comparação 

com a simulação da situação atual.  O PIB do Centro-Oeste tende a ultrapassar 

o do Nordeste. 

A dinâmica do PIB per capita das regiões Sul e Centro-Oeste, 

assumindo-se as transferências, apresenta uma tendência de alcançar o da 

região Sudeste.  Enquanto isso, os produtos per capita das regiões Norte e 

Nordeste permanecem num nível inferior.  Acontece em 30 anos a tendência 

para uma divergência de renda per capita. 

Quando os estados são separados em dois grupos, as três regiões 

mais ricas e as duas mais pobres, há convergência interna de renda dentro de 

cada bloco e, portanto, a formação de dois blocos de estados brasileiros, um 

rico e um pobre.  Este último formado pelas regiões Norte e Nordeste em um 

nível de renda per capita quase três vezes inferior ao do Sudeste. 

Numa simulação com a exclusão das transferências, as regiões Sul e 

Sudeste têm um impacto positivo no seu PIB per capita, já as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, negativo. 

Nessa mesma simulação, excluindo-se as transferências, os 

produtos per capita do Sudeste e Sul estariam 5,9% e 2,3% maiores e os dos 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste estariam 6,8%, 5,7% e 3,2% menores, 

respectivamente. 

As diferenças de renda per capita em relação ao Sudeste 

aumentariam em todas as regiões com a exceção do Sul, que diminuiria seu 

patamar superior ao Sudeste em 30 anos. 

Excluindo-se as transferências e após 30 anos, o PIB brasileiro seria 

2,8% maior.  Caso as transferências sejam ampliadas do valor atual, em torno 
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de 4% do PIB, para 5% e 7%, após 30 anos haveria uma queda de 6,9% e 

18,2% do PIB, respectivamente. 

A explicação da diminuição do produto com o aumento das 

transferências é a nova distribuição de renda das regiões mais produtivas para 

as regiões de baixa produtividade, assim na economia nacional cairia a 

produtividade média. 

Mudanças alocativas inter-regionais podem impactar na dinâmica 

regional, vejamos: dois critérios de distribuição das transferências 

governamentais são testados em relação à situação atual.  Inverso do PIB per 

capita e inverso do quadrado do PIB per capita. 

O Sudeste reduziria seu percentual do total das receitas transferidas 

dos atuais 26,09% para 5,69% pelo critério do inverso ao quadrado da renda 

per capita. 

O Nordeste, pelo critério do inverso do PIB per capita, teria sua 

parcela diminuída em relação a hoje, mas quando do quadrado do inverso do 

PIB per capita receberia uma maior transferência. 

O Norte teria o maior aumento das transferências pelo segundo 

critério. 

No primeiro critério, o Sudeste tem uma redução de 5,78% do seu 

PIB per capita.  A região Norte, um aumento de 4%.  Esse critério cumpre com 

o objetivo da diminuição das desigualdades regionais em comparação a 

situação atual. 

Pelo segundo critério, Sudeste e Sul sofrem as maiores quedas de 

PIB per capita.  O Norte e o Nordeste têm aumento de PIB per capita.  As 

regiões mais ricas sofrem um impacto maior do que as mais pobres.  Pelo 

segundo critério, a redistribuição regional de renda é mais forte.  A queda da 

desigualdade regional acontece mais pela queda das rendas per capita das 

economias maiores do que pelo crescimento das economias mais pobres – 

situação essa chamada pelos autores de perversa. 

Distribuindo as transferências pelo inverso, o PIB cai 2,9%, enquanto 

que, pelo segundo critério, a redução é de 6,6% em 30 anos, comparado com a 

situação inicial. 

Em relação ao PIB per capita, no primeiro critério a queda foi de 

2,9% e na segunda de 6,6%. 
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No presente caso desta seção, e ao contrário da anterior, a meu ver, 

não há uma diretriz precisa que possa orientar novas alternativas de cálculo 

para o rateio, apenas a certeza da existência de um ponto ótimo para a política 

pública. O ponto que equilibre nossa necessidade de crescimento com a nossa 

obrigação pela busca da igualdade entre os cidadãos do país.  A sociedade 

deve apenas saber que paga um preço, e que não é baixo, que é o de crescer 

menos (pelas razões antes colocadas nesta seção) por escolher objetivamente 

um nivelamento da disponibilidade de recursos por habitante nos estados.  

Cabe-nos, portanto, propor tecnicamente apenas os critérios de rateio mais 

equânimes quanto possível para que a sociedade brasileira não acabe por 

pagar dois preços, um por deixar de crescer mais e outro preço pela 

ineficiência na distribuição de valores entre os estados. 

Como afirma Maciel 38: 

É importante observar o dilema que existe sobre o 

governo central para as políticas regionais. Caso se 

deseje diminuir as desigualdades regionais, é necessário 

sacrificar a economia nacional como um todo.  

 
6.3. Relações intergovernamentais e políticas públicas 

 
Tão ou mais importante quanto a discussão dos reflexos do FPE na 

arrecadação ou na renda, é a questão da efetividade do gasto dentro do 

contexto federativo ao qual o FPE e toda a receita do estado estão inseridos. 

Não há uma ligação direta entre uma maior disponibilidade de 

recursos financeiros e o sucesso imediato de uma política pública qualquer.  A 

melhoria dos indicadores sociais ainda tem um longo caminho a percorrer. 

O problema dos modelos apresentados anteriormente neste capítulo 

é o de que a ressalva sobre efetividade do gasto torna-se imprescindível.  Os 

entes federados, quaisquer que sejam, gastam relativamente menos em 

despesas de cunho social e têm, em termos relativos, uma cobertura de 

políticas públicas menor.  Há graves problemas de coordenação, agravado pelo 

emaranhado legal de responsabilidades e competências.  São processos 

decisórios dispostos em múltiplas camadas e decisões coletivas não levadas a 

                                                 
38 Idem 
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termo por questões políticas39.  Tudo pondo em xeque questões de autonomia 

tão duramente conquistadas ao longo de nossa história política e propaladas 

nas discussões de caráter federativo.  Sem falar na questão relacionada ao 

descasamento do aumento da descentralização no Brasil e de sua não 

correspondente e equiparada melhoria em gestão dos serviços públicos em 

termos de preparo para o gerenciamento.  Portanto, aumento ou garantia de 

receita não é sinônimo de boa política pública, como pode ter parecido 

erroneamente durante o trabalho.  É certo apenas que mais recursos 

aumentam as chances das possibilidades de realização de políticas públicas. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Ver em ARRETCHE, Marta. Federalismo e Políticas Sociais no Brasil: Problemas de 
Coordenação e Autonomia. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 17-26, 2004. 
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Conclusão 
 

Volta à pauta da agenda política o federalismo como tema de debate 

acerca da distribuição dos recursos para as políticas públicas.  O 

enfrentamento recente dos problemas sociais brasileiros esbarrou nas formas 

de financiamento definidas em nosso pacto federativo.  Nesse contexto, o FPE 

é criticado, embora a descentralização seja desejável.  Como enfatizamos, 

mecanismos do tipo FPE são fundamentais como moduladores das 

disponibilidades financeiras entre estados marcados pela desigualdade, 

contudo merecem ser avaliados freqüentemente, com referência a sua 

efetividade.  

Sabemos que, pela Constituição, o FPE tem o papel de "promover o 

equilíbrio socioeconômico entre os Estados". O FPE é uma transferência não 

condicionada com o objetivo de correção das desigualdades regionais. É um 

mecanismo de equalização.  O FPE surgiu na reforma tributária de 1965/1967 

como elemento de um sistema tributário centralizador.  Fortaleceu-se a partir 

dos anos 1980 e com a Constituição de 1988.  Passou por várias alterações 

que modificaram seu caráter e hoje, o FPE é um fundo formado pelos recursos 

do IR e do IPI, distribuídos entre os estados por um critério de rateio fixado em 

lei e com fluxo regular garantido pela Constituição.  São 21,5% da arrecadação 

do IR e do IPI e, na distribuição, 85% do total vão para o Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. 

Tributar eficientemente com eqüidade e distribuir os recursos de 

acordo com as responsabilidades e as necessidades dos governos fazem parte 

de uma boa gestão fiscal.  A distribuição, no entanto, como analisamos, pode 

não estar sintonizada com as reais demandas das populações nos estados.  O 

rateio dos recursos do FPE baseado na população e na renda per capita 
parecem não estar refletindo as necessidades oriundas de fenômenos urbanos 

recentes. Foi com o propósito, então, de identificar alternativas possíveis aos 

critérios de rateio, que se encaminhou o presente estudo. 

Como resultado da análise desenvolvida nesse trabalho, o FPE está 

redistribuindo e equalizando receita sim, mas há um processo no qual se 

ofuscam as desigualdades intra-regionais e não se avaliam os impactos do 
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FPE entre os estados mais detidamente.  A extensão da análise pôde ajudar na 

compreensão da eqüidade do sistema. 

Em linhas gerais, os valores recebidos per capita nos estados a título 

de FPE variam mais de 900%.  Estados com problemas sociais semelhantes 

recebem valores de FPE per capita bastantes distintos.  Os estados brasileiros 

tiveram um crescimento dos valores do FPE recebidos per capita de 223% em 

média entre 1995 e 2005. 

O aprofundamento da discussão sobre a eqüidade da distribuição do 

FPE não se dará apenas pelo rateio do FPE em si, mas pelo equilíbrio do 

sistema que pode ser traçado a partir dos valores das disponibilidades 

resultantes da distribuição. E, é possível ainda que, dependendo do caso, o 

sistema deva ser submetido a um redutor para o nivelamento dos valores em 

termos comparáveis entre os estados e regiões. 

Considerando a média de participação do FPE por estados e por 

regiões, entre 1995 e 2005, vemos que a região Norte é a mais dependente 

dos recursos do FPE na composição de sua receita corrente com 47%, seguida 

em termos de dependência do FPE pela região Nordeste, 36%, região Centro-

Oeste, 10%, e Sul e Sudeste, com 5% e 4% respectivamente. 

Ordenando os graus de participação média do FPE entre 1995 e 

2005, temos os percentuais de dependência do Amapá (66%), Acre e Roraima 

(63%) e Tocantins (55%) em contraste com São Paulo (0,3%).  Estabeleci um 

índice de dependência na tentativa de quantificar a dependência do FPE em 

termos relativos.  Propus a seguinte qualificação: estados dependentes do FPE 

estão na faixa entre 0,5 e 1,00 do índice, ou seja, a média de participação do 

FPE é igual ou acima de 30% de sua receita corrente.  Estados independentes 

do FPE situam-se entre zero e 0,15 do índice, ou possuem médias iguais ou 

inferiores a 10% da receita corrente.  E finalmente chamei de estados 

relativamente dependentes do FPE aqueles com índice de dependência entre 

0,16 e 0,49, pois suas médias são maiores que 10% e inferiores a 30%. 

Os efeitos moduladores do FPE também se revelam através da 

análise da receita corrente dos estados.  Em 2005 do total das receitas 

correntes dos estados, São Paulo detinha 26%, contra os quase 33% detidos 

do total do ICMS arrecadados por todos os estados da federação.  Afirmei que 

a força redistributiva do FPE faz o Estado de São Paulo despencar sete pontos 
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percentuais do total quando passamos do ICMS para o ICMS somado ao FPE.  

Os efeitos do FPE de fato promovem equalização de valores da Receita 

Corrente per capita em torno da média em comparação com os valores do 

ICMS per capita.  A receita final per capita dos estados é díspare.  Inter-

regionalmente, a Região Norte é francamente favorecida pelo rateio.  O 

resultante da distribuição do FPE é a permanência em estados de uma mesma 

região com fortes desigualdades horizontais. 

A perda do dinamismo do FPE pode ser atribuída ao fato de que se 

deixou de considerar transformações do ponto de vista demográfico da 

população brasileira.  Em 2000, de um total aproximado de 170 milhões de 

pessoas, a parcela urbana da população brasileira era de mais de 137 milhões.  

52,1% dessas pessoas residiam apenas nas áreas urbanas de São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.  Quase a metade do total de estados 

brasileiros detém mais de 85% da população urbana nacional.  Entre 1991 e 

2000, o crescimento da população urbana no Brasil foi de 24,3%.  Os estados 

com as menores populações urbanas foram também aqueles que 

apresentaram um crescimento populacional urbano mais elevado entre 1991 e 

2000.  A metade dos estados brasileiros com menores concentrações urbanas 

apresenta um crescimento médio populacional urbano de quase 41%.  Tão 

problemático e com alto custo relativo deve ser ofertar serviços públicos a 

populações urbanas que crescem a taxas de 70% em dez anos, caso do 

Maranhão, quanto a gigantescos conglomerados urbanos já estabelecidos 

como São Paulo. 

Nessa perspectiva, o estudo amplia o debate acerca de uma cesta 

de indicadores possíveis de serem incluídos nos critérios de rateio do FPE. 

A densidade demográfica reforça a idéia de que mais pessoas em 

menores áreas trazem problemas que requerem uma maior atenção do setor 

público e, portanto, mais recursos deveriam ser canalizados para essas 

mesmas áreas. 

Do mesmo modo, o tamanho do estado passa a ser relevante em 

determinadas faixas de FPE para o valor da transferência por Km².  E, em 

linhas gerais, se de fato os custos de transporte são importantes, e devem ser 

levados em consideração, estamos trabalhando com diferenciais de 5.000% 

entre estados de uma mesma faixa de PIB. 
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Outro ponto importante apresentado pelo estudo é que não há 

aparente correlação entre os valores de crescimento dos Índices de 

Desenvolvimento Humano nos estados e os valores de crescimento dos 

Fundos de Participação Estaduais.  Também, não há correlação entre 

crescimento do IDH e as maiores participações do FPE nas receitas dos 

estados.  Comparando os dados de receita final dos estados e IDH não 

encontramos relação entre maior volume de recursos e menores IDH. 

O FPE não leva em conta a arrecadação própria e outras 

transferências, pois sua finalidade é equalizar a capacidade de gasto.  Essa é 

uma das críticas mais recorrentes ao FPE, a da não inclusão do esforço fiscal 

dos Estados como um dos critérios para o rateio. 

O estudo em questão, no entanto, revela que a relação entre o FPE e 

o esforço fiscal não é linear nem proporcional.  Uma elevação do FPE não 

corresponde necessariamente a uma diminuição do esforço tributário de um 

ente subnacional. 

Em termos do impacto do FPE sobre a renda, o Sudeste, por 

exemplo, excluindo-se as transferências, teria um acréscimo de 6,7% no PIB 

em comparação com a situação com transferências num horizonte de 30 anos.  

As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, como recebedoras líquidas de 

transferências, teriam uma redução de 8,3%, 7,0% e 3,4% respectivamente.  

Excluindo-se as transferências e após 30 anos, o PIB brasileiro seria 2,8% 

maior. 

A ressalva aqui é a de que não foi levada em consideração a 

efetividade do gasto para o sucesso da política pública.  Ponto importante a ser 

considerado, pois temos questões de coordenação e autonomia como 

exemplos típicos de problemas existentes em federações e que acabam por 

criar um gap entre a disponibilidade efetiva do gasto e o real sucesso das 

políticas públicas. 

Diante do exposto, sou levado a crer que a construção de uma 

proposta de reformulação dos atuais critérios de distribuição do FPE deve 

necessariamente levar em conta as arrecadações do ICMS per capita urbana 

dos estados brasileiros (e seu crescimento) como um dos fatores a serem 

incluídos no rateio do FPE.  Os valores do ICMS per capita urbana (e seu 

crescimento) teriam atualizações constantes, estabelecidas em lei, a cada 
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quatro ou cinco anos, o que nos sugere estabilidade e previsibilidade nos 

desembolsos sem no entanto fossilizar o instrumento da política pública.  As 

atualizações manteriam o caráter dinâmico da política numa janela de tempo 

suficiente para captar as reais transformações da sociedade brasileira.  O 

segundo elemento a meu ver indispensável como fator para a construção de 

uma proposta de um novo FPE seria o IDH por estado. Este índice traria aos 

critérios de rateio as ponderações das diferenças pessoais existentes entre as 

populações dos estados no Brasil.  O tamanho territorial dos estados seria o 

terceiro fator.  E minha proposta, é para um aumento dos atuais 5% para 10% 

na divisão do bolo do fundo reservado ao tamanho dos estados.  Então, 10% 

do valor do fundo seria repartido apenas pelas áreas dos estados.  Os 90% 

restantes seriam distribuídos em parcelas, de tal forma, que os maiores valores 

distribuídos estariam reservados aqueles estados que obtivessem as menores 

razões do ICMS per capita urbana e os menores valores para o IDH.  Estas 

parcelas seriam também ponderadas, proporcionalmente, pelo crescimento 

percentual entre a atual e última medição tanto do ICMS per capita urbana 

quanto do IDH.  Assim, construiríamos um sistema de incentivo que premia 

aqueles estados com os maiores esforços de arrecadação e de melhoria nas 

condições de vida de sua população.  Para este novo critério de rateio, então, 

não alteraríamos nem as fontes de financiamento nem o montante a ser 

distribuído (para não impactarmos negativamente na renda), dobraríamos a 

reserva destinada à divisão proporcional ao tamanho territorial dos estados e 

ponderaríamos o restante a ser distribuído entre um componente carregado de 

nossas desigualdades regionais (atualizado por nossas recentes 

transformações demográficas, diferenças de arrecadação e esforço fiscal) e 

outro componente que carregaria nossas diferenças sociais (em termos de 

renda, saúde e educação).  
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