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Introdução

Embora a literatura tradicional sobre o federalismo fiscal tenda a adotar 
i nino premissa geral a simetria das unidades territoriais, na prática as federações 
>\o socialmente, culturalmente e economicamente heterogêneas por natureza2.

A federação brasileira não é exceção, apresentando uma ampla diversidade 
iTgional que evidencia heterogeneidades3 sociais, fiscais e econômicas, historica
mente enraizadas e exacerbadas pelo modelo de federalismo fiscal adotado.

Em relação às heterogeneidades fiscais, ponto central do presente trabalho, 
l'iulo-se afirmar que as amplas variações horizontais relativas à capacidade de arre
ai lação de receitas tributárias próprias e à necessidade de gastos públicos dos entes 

mbnacionais afetam de forma significativa os custos e a qualidade da prestação de 
u i viços públicos estaduais e municipais.

Embora essas variações possam ser vistas como inerentes à estrutura fede- 
i- ui iva de um país com território tão vasto como o Brasil, causa preocupação o fato
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J\i verdade, essa heterogeneidade pode ser considerada como uma característica mais comum à maioria dos 
1 ‘iiIhcs (principalmente àqueles que estão organizados como federações), do que a própria homogeneidade. Cf. 
Ill Kl), Richard M .; EBEL, Robert D. Fiscal Federalism and National Unity. In: Ehtisham Ahmad & Giorgio Bro
un (Coords.). H andbook o f Fiscal Federalism . Cheltenham: Edward Elgar, 2006, p. 499 e 505.

I I MKLLO JR., Luiz R. de. Fiscal Federalism and Macroeconomic Stability in Brazil: Background and Perspec-
II ves. In: Kiichiro Fukusaku e Luiz R. de Mello Jr. (Coords.). Fiscal D ecentralization in Em erging Econom ies: 
inivcrnance Issues. Paris: OECD, 1997, p.179.
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de que elas refletem e perpetuam os níveis duradouros das profundas disparidade! w 
sociais e econômicas inter-regionais e intra-regionais4. ■

Em diversas federações, conforme se esclarecerá adiante, situações anàloga! | 
de variações nas capacidades fiscais dos governos subnacionais motivam a ado^m  ̂
de programas de transferências intergovernamentais voltados a equalizar tais capa | 
cidades, o que se convencionou chamar de “equalização fiscal”.

Curiosamente, na federação brasileira não se adotam programas especíli 
cos de equalização fiscal para corrigir as disparidades entre os Estados e entre m 
Municípios5. Os objetivos da equalização são implicitamente e indiretamente pm 
movidos através das transferências intergovernamentais obrigatórias6, as quais s;Ui 
primordialmente estruturadas para a consecução de outras finalidades diversas tl.i 
referida equalização7.

O presente estudo tem como objeto a discussão dos fundamentos e objetivou 
da equalização fiscal no contexto do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo 
de Participação dos Municípios, os quais, na condição de principais programas de 
transferências intergovernamentais brasileiros, teoricamente deveriam promover a 
mitigação das disparidades entre regiões da federação.

A fim de proporcionar uma discussão abrangente desse tema, o estudo sem 
fundado em uma análise crítica dos benefícios e dos custos da equalização fiscal, 
bem como em comparações com as abordagens práticas adotadas por outras fede 
rações8.

Para o desenvolvimento desse trabalho, será necessário superar as diversas» 
dificuldades analíticas impostas a qualquer avaliação das implicações práticas, re-
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4 Cf. TER-MINASSIAN, Teresa. Brazil. In: Teresa Ter-Minassian (Coord.).Fiscal Federalism  in Theory and 
Practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p.455. :

5 As políticas públicas brasileiras que mais se assemelham a programas de equalização fiscal são as transferênclfc 
obrigatórias para o FUNDEB e para o SUS, que procuram, em certa medida, corrigir as disparidades nas nel 
cessidades de gastos dos entes subnacionais, respectivamente nas áreas de educação básica e saúde. Contudcj 
considerando o escopo limitado destes fundos e a ausência de critérios que permitam a mensuração da capai 
cidade fiscal de tais entes, parece correto afirmar que o SUS e FUNDEB não seriam, propriamente, program a 
de equalização fiscal. 1

6 Cf. SHAH, Anwar. A P ractition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working 
Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.35. 1

7 A promoção indireta e implícita da equalização fiscal por meio de transferências intergovernamentais dotadai 
de outros objetivos também pode ser verificada na maioria dos países emergentes organizados como federação 
(com a notável exceção da Indonésia, que conta com um programa de equalização fiscal explícito). A propósitfll 
podem ser mencionados os sistemas de federalismo fiscal da África do Sul, da Argentina, da Colômbia, da 
Índia, da Nigéria, do México, do Paquistão. Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon. Intergovernmental Transi 
fers. In: Teresa Ter-Minassian (Coord.). Fiscal Federalism  in Theory and Practice. Washington: Internationa 
Monetary Fund, 1997, p.76; e SHAH, Anwar, A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers] 
Policy Research Working Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.35. I

8 Essa análise compreenderá, também, uma avaliação da rica literatura econômica sobre as transferências intergol 
vernamentais de equalização fiscal. Esta avaliação não se destina a ser abrangente, pretendendo apenas ressaltai 
os principais aspectos teóricos e empíricos desse tema sob a ótica das finanças públicas. ]
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' aos objetivos de equalização, do sistema brasileiro de transferências inter- 
, • namentais. A primeira dificuldade consiste na escassez de dados abrangentes 

l'U* os critérios inerentes às políticas de equalização fiscal (especialmente as ne- 
ililades fiscais e as capacidades de arrecadação dos governos subnacionais). Ade-

a literatura tradicional sobre a equalização fiscal é majoritariamente voltada 
i >ii,i as federações clássicas, e não à realidade dos países emergentes organizados 
1 lui ina federativa, como o Brasil. Em terceiro lugar, o federalismo fiscal brasileiro 

* ui uma complexa teia de transferências intergovernamentais que compartilham 
b|i'livos diferentes9, com a equalização fiscal muitas vezes sendo implicitamente 
i, In Ida entre eles.

O estudo em tela desenvolve-se em quatro partes. A primeira traz observa- 
• »rs gerais sobre a teoria normativa da equalização fiscal e as disparidades observa- 

»l.i*. empiricamente em toda a federação brasileira. Na segunda parte, examinam-se 
argumentos que podem justificar os programas de equalização fiscal. A última 

,-,ii le traz uma análise crítica da estrutura, dos critérios e das implicações práticas 
tu laindo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, 
úis considerações finais serão propostas sugestões para fortalecer a função equa- 

!l/,ulora destes fundos.

I. A Equalização como Instrumento para Corrigir as 
Disparidades Fiscais

1.1. Delimitação Conceituai das Disparidades Fiscais

Em países unitários, os residentes são teoricamente tratados de modo equi- 
i.ilivo pelo governo, submetendo-se aos mesmos tributos e recebendo os mesmos 
uiveis de serviços públicos. Nas federações, de outra parte, a descentralização fiscal 
rxpõe os residentes às diferenças dos regimes fiscais dos entes federados, porquan
to a cobrança de tributos subnacionais e a prestação de serviços públicos regionais 
(* locais podem variar entre as jurisdições10.

Ainda que um equilíbrio inicial seja atingido nas alocações de competências 
tributárias e responsabilidades de gastos em todos os níveis de governo da federa
ção, equilíbrio semelhante pode não ser extensível individualmente a todos os entes 
ilc cada um destes níveis. Na prática, mesmo os melhores sistemas de federalismo 
fiscal não conseguirão evitar que alguns governos regionais ou locais tenham bases

>) Dentre outros objetivos, podem ser mencionados o financiamento específico de determinados serviços públi
cos, o fomento às exportações, o desenvolvimento econômico e a assistência social.

10 Cf. W ILSON, Leonard S. Macro Formulas for Equalization, in: Robin Boadway e Anwar Shah (Coord.). Inter
governm ental fiscal transfers: principles and practice. Washington: World Bank, 2007, 340.
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tributárias amplas e baixas necessidades de gastos, ao passo em que outros IrnlitllH 
bases tributárias reduzidas e altas necessidades de gastos11. J

Essas variações entre os entes federados, relativas à capacidade de arrei .ullfl 
receitas próprias para o adequado financiamento das necessidades públicas de •■viH: 
respectivos residentes, são referidas na literatura especializada como “disparuLui* 
fiscais”12.

Importa notar que a noção de disparidades fiscais aqui adotada compivcml# 
apenas as diferenças causadas por características inerentes às bases tributárias <■ 4» 
necessidades de despesas públicas dos governos subnacionais e que, portanto, n.tn 
possam ser controladas por estes governos. Tal noção de disparidades fiscais mui 
compreende, de outra parte, as diferenças que resultem de escolhas dos própilu* 
governos subnacionais em relação ao conjunto respectivo de tributos e despesa'.''

Naturalmente, uma dificuldade óbvia nesse raciocínio decorre da neu-ssi 
dade de determinar em que medida tais discrepâncias, nas relações de custo U 
nefício da prestação de serviços públicos regionais e locais, seriam motivadas pm 
fatores além do controle dos próprios governos subnacionais. A propósito dfv.it 
questão, a literatura especializada costuma apontar que enquanto a capacidade 
fiscal (i.e., de arrecadação de receitas próprias) dos governos subnacionais estai ia 
relacionada também a fatores extrínsecos, que não poderiam ser controlados pm 
tais governos, o efetivo grau de esforço fisca l  (i.e. em que medida a capacidade In. 
cal é efetivamente aproveitada) dependeria apenas de uma decisão política destm 
mesmos governos14.

A medição das disparidades entre regiões é uma tarefa árdua e delicada, qm 
pode contar com vários métodos diferentes, ainda que nenhuma medida estatístii .1 
seja capaz de capturar com precisão a multiplicidade das dimensões apresentai.Lr. 
por tais fenômenos15. Outra dificuldade advém do fato de que a maioria das me

- Prom oção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação -

11 Ademais, as competências descentralizadas podem sofrer modificações no decurso do tempo, em razão ilr 
mudanças nas preferências de prestação de serviços subnacionais, bem como de tecnologia nesta prestação. I l.l 
ampla evidência de que as receitas tributárias próprias dos governos regionais e locais não seguem o mesmu 
caminho. Cf. DAFFLON, Bernard. Fiscal Capacity Equalization in Horizontal Fiscal Equalization Program* 
In: Robin Boadway e Anwar Shah (Coord.). Intergovernm ental fiscal transfers: principles and practice 
Washington: World Bank, p. 363.

12 Cf. DAFFLON, Bernard, op. cit., p. 361.

13 Cf. ibidem, p. 364.

14 Cf. CAPPELEN, Alexander W.; TUNGODDEN, Bertil.Local Autonomy and Interregional Inequality. Work 
ing Paper No. 17/06. Bergen: Institute for Research in Economics and Business Administration, 2006, p.3. Con 
forme Anwar Shah adverte, “a literatura do federalismo fiscal trata custos diferentes como sinônimos com nc 
cessidades diferentes, mas alguns custos diferentes podem surgir de decisões políticas deliberadas por governo» 
subnacionais, ao invés das diferenças de necessidade”. Cf. SHAH, Anwar. A P ractitioner’s Guide to Intergov« 
ernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. WashingtomWorld Bank, 2006, p.23.

I . Cf. SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja. Regional Income Disparities and Convergence: Measurement and Policy 
Impact Evaluation. In: Anwar Shah (Coord.). M acro Federalism  and Local Finance. Washington: World 
Bank, 2008, p.143-146.
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iii.l i . são “estáticas”, concentrando-se em um horizonte de tempo específico. Para 
4m ilisiir as tendências das desigualdades inter-regionais e intra-regionais e, espe- 
* ilmcnte, as perspectivas das políticas públicas para enfrentá-las ao longo do tem- 

I .■ pode-se fazer um melhor uso de medidas “dinâmicas”. Esta abordagem utiliza
i.i perfil de tempo das medidas estáticas e determina se, por meio destas medidas, 

"iiiientam ou diminuem as disparidades ao longo de um determinado prazo16.

i l .  Disparidades Fiscais Regionais e Locais na Federação 
Brasileira

Com base em análises dinâmicas de várias medições entre 1985 e 1997, 
i IANKAR e SHAH argumentam que a desigualdade regional brasileira nesse pe- 

■ muIo, “manteve-se estável dentro de um conjunto muito estreito”, evidenciando 
pie a descentralização fiscal promovida pela Constituição de 1988 não criou um 
nipacto significativo sobre as duradouras desigualdades que historicamente têm 
maculado a federação brasileira.

Parece plausível supor que as disparidades entre as regiões brasileiras te- 
nlmm sido afetadas negativamente, dentre outros fatores que serão discutidos neste 
iiabalho, pelas profundas transformações resultantes da globalização17. Este im 
pado seria consistente com a afirmação, feita por alguns especialistas em finanças 
públicas, de que a globalização agrava as disparidades entre as regiões nos estados 
lalerais18. Na verdade a globalização adiciona um prêmio às habilidades profissio
nais, favorecendo as regiões ricas, que tendem a ter trabalhos mais qualificados e 
i'Kpecializados19. Esse fenômeno levaria à concentração de bases tributárias e au
mentaria a desigualdade na repartição das receitas nas federações, resultando em 
desequilíbrios fiscais horizontais e -  em menor grau -  verticais20.

Em tal cenário, as disparidades regionais, aprofundadas pela globalização, 
lornam ainda mais complexa a concepção de normas jurídicas capazes de sustentar 
o equilíbrio e a coesão interna entre os governos subnacionais nas federações21, 
aumentando assim os desafios gerados por essas disparidades para a adoção de 
políticas de desenvolvimento nacional22.

16 Cf. SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja, op. cit., p. 147.
17 Cf. MELLO JR., Luiz R. de Mello, op. cif.,p.l81.

18 Cf. BIRD, Richard M.; EBEL, Robert D., op. cit., p.510. SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja, 
op. cit., p. 143.

19 Cf. SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja, op. cit., p.143.
20 Cf. REZENDE, Fernando. Os Desafios do Federalismo Fiscal. In: Fernando Rezende (Coord.). Desafios do 

Federalism o Fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.15.

21 Cf. Ibidem , p.14-15

22 Cf. SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja, op. cit., p. 143.



Tanto as disparidades inter-regionais quanto as intra-regionais, na feder,», W 1 
brasileira, têm sido bem documentadas na literatura e em dados empíricos tvmil | 
dos por várias organizações governamentais e não-governamentais.

Em primeiro lugar, cotno uma medida quantitativa da distribuição desi)m*l 
dos gastos na federação brasileira, é ilustrativo observar que os Estados menos tl> 
senvolvidos apresentam valores per capita de despesas que podem ser até duas * > 
zes inferiores aos daqueles mais desenvolvidos23.

Outra evidência da disparidade de despesas, desta vez feita a partir de um- 
perspectiva qualitativa, pode ser derivada do índice de Desenvolvimento Humair- 
bastante útil como uni indicador para medir os padrões de prestação de serviço 
públicos24. Enquanto em 2005, Santa Catarina e São Paulo apresentaram índiiO,, 
de 0,840 e 0,833, respectivamente, em Alagoas e no Maranhão (ambos localiziultf 
no Nordeste e, atualmente, os estados menos desenvolvidos do Brasil) os índio 
foram de 0,677 e 0,68325.

Indicadores de mobilização de receitas também variam consideravelmeii j
te entre os Estados. A arrecadação de receitas próprias (excluindo os recursos «Íí i
transferências) corresponde a uma média de 36% do PIB estadual nas regiões mui; 
prósperas e a menos de 27% do PIB estadual nos estados menos prósperos das n 
giões Norte, Nordeste e Centro-Oeste26. Em geral, as discrepâncias nos resultado« 
econômicos e na distribuição de renda resultam em arrecadação efetiva de receita 
per capita cerca de três vezes maior nas regiões menos desenvolvidas do que no 
Sudeste27.

Essas disparidades, relativas às capacidades de arrecadação de receitas tribu 
tárias próprias, são em grande parte motivadas pelo fato de que os principais tri

_- Promoção da Equalizaçáo Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação -___________________________  I

23 Cf. SOUZA, Celina. Brazil: The Prospects o f a Center-constraining Federation in a Fragmented Polity, in 
Publius, 32-2, 2002, p.43-44.

24 O índice de Desenvolvimento Humano, calculado pelo Programa de Desenvolvimento das Nações Unida« 
(UNDP), é um índice composto por um apanhado que mede as conquistas médias de um país em três aspect»« 
básicos do desenvolvimento humano; saúde, conhecimento e padrão de vida. A saúde é medida pela expectativa 
de vida ao nascer, o conhecimento é medido por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e da taxa 
de escolarização dos ensinos primário, secundário e terciário unidos; e o padrão de vida, pelo PIB per capita. 
Para notas técnicas e detalhes de cálculo, Cf. Program a de Desenvolvimento das Nações Unidas [UNDP1, 
Em prego, Desenvolvimento Humano e Trabalho D ecente: A Experiência Brasileira Recente, 2008. Dispol 
nível em: <http://www.pnud.org.br/pobreza_desiguaidade/reportagens/index.php?idO 1=3039&lay=pde>. 1

25 Para colocar esses índices em perspectiva basta assinalar que o índice da média nacional brasileira no mesm<j| 
ano foi de 0,794. Id.

26 Cf. AFONSO, José Roberto; MELLO JR., Luiz R. de. IMF/FAD Sem inar on D ecentralization: Brazil -  An 
Evolving Federation, 2000, p. 20-21. Disponível em: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/2000/fis- 
cal/afonso.pdf>.

27 Cf. PRADO, Sergio. Transferencias Piscais e Financiam ento M unicipal no Brasil (versão preliminar). Lbap* 
Fundação Konrad Adenauer, 2001, p.p Disponível em < http://www.cepam.sp.gov.br/arquivos/artigos/Transl 
erenciasFiscais&FinancMunicipal.pdfx
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alocados aos governos subnacionais, em termos de potencial de arrecadaçao,
* lo espécie dos impostos, fundados na capacidade contributiva28.

Variações de renda per capita entre os estados são ainda mais acentuadas, 
pianlo os cinco Estados com economias mais fortes e dinâmicas representam 
. ilo 70% do PIB nacional, permitindo elevados padrões de infra-estrutura lo- 

' bem-estar social, os 22 Estados restantes ficam muito aquém. O Nordeste, 
i menos de 30% da população do Brasil, concentra cerca de dois terços dos 
hI.ios mais pobres do país29.

Além disso, deve ser considerado o fato de que as desigualdades inter-re- 
■hiis são muitas vezes acompanhadas de desigualdades intra-regionais, uma vez 
em vários Estados, especialmente nos do Norte e Nordeste, existem diferenças 

umes nos padrões econômicos e sociais entre as áreas prósperas e as demais, 
• permanecem largamente subdesenvolvidas30.

I lesigualdades entre os Municípios são, de fato, um motivo de preocupação 
!li lonal na federação pátria. Cerca de 50% da população brasileira residem nas 
IIV cidades mais pobres, que representam 21,64% do PIB nacional, enquanto
 parcela de 22,74% da população do país vive em 339 cidades que centralizam
melade do PIB31.

Além disso, cerca de % dos Municípios brasileiros arrecadam menos de 10% 
■aia receita total com a cobrança de seus próprios tributos, assim como na quase 

il.ilidade dos Municípios com até 10.000 habitantes as transferências federais e 
il.uluais representam ao menos 90% da receita local32.

Estes elevados níveis de desigualdades na federação resultam, em grande 
.lilc, da capacidade desigual dos governos subnacionais de prestar serviços so- 
Mis, como discutido anteriormente, configurando uma realidade histórica que o

IB O A D W A Y , Robin. The Imperative o f Fiscal Sharing Transfers. In: International Social Science Journal, 
n'T67, 2001, p.108 (argumentando que quanto menos os governos subnacionais se financiarem por meio de 
luxas e, por consequência, mais por meio de impostos, maior serão os benefícios fiscais líquidos diferenciais).

I ( lf. WORLD BANK. Brazil: Issues in Fiscal Federalism . W orking Paper no. 22523-BR. Washington: World 
llank, 2002, p.40.
lisse problema resulta, dentre outras razões, de incentivos fiscais destinados a determinadas áreas. Como al
guns autores apontam, foi só nos últimos anos que o governo federal, através das ações do Ministério da 
Integração Nacional, começou a reconhecer a necessidade de abordar as desigualdades intra-regionais na atri
buição de subsídios. Cf. ALMEIDA, Mansueto Facundo; SILVA, Alexandre Manoel Angelo da; RESENDE, 
( luilherme Mendes. Uma Análise dos Fundos C onstitucionais de Financiam ento do Nordeste (FN E), Norte 
(FNO) e Centro-O este (FCO ). Paper No. 1206. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -  
11’EA, 2006, p. 13.

II Cf. ALENCAR, André Amorim; G O BETTI, Sérgio Wulff. Justiça Fiscal na Federação Brasileira: uma Análise 
do Sistema de Transferências Intergovernam entais entre 2000 e 2007, p.31. Disponível em: <www.tesouro. 
I,izenda.gov.br/Dremio TN/XlIIpremio/financas/ltefpXIIIPTN/Iustica Fiscal Federacao Brasileira.pdf>.

if Cf. SOUZA, Celina, op. cit., p.41. No Nordeste, como sublinha esta autora, mais de 200 municípios não têm 
chance de expandir as suas bases tributárias ou financiar algo além da folha de pagamentos.
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processo de descentralização previsto na Constituição de 1988 -  desprovido ( f l  
consenso e planejamento racional -  não conseguiu resolver33. f l

Os dados empíricos apresentados acima sugerem um grau preocupanlr «  
variações horizontais dos indicadores econômicos, sociais e fiscais no Brasil. i||M 
parecem ser ainda mais acentuadas e graves do que os desequilíbrios fiscais vnllíj 
cais existentes na federação34.

Sensível a esse cenário, o constituinte de 1988 dispôs, no inciso III do aiUgó 
3o, que são objetivos fundamentais da República Federativa a erradicação d a  |h i 

breza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. A nmiii, 

parece correto afirmar que a redução das disparidades existentes na federação ilrvg 
ser levada em conta, por todos os níveis de governo, na formulação e implantai,Alt 
das políticas públicas respectivas35.

O modelo de federalismo fiscal vislumbrado pelo constituinte brasileiro I» 
oricamente facilitaria essa tarefa, incrementando o bem-estar e a equidade e rnlii 
zindo as desigualdades sociais, fiscais e econômicas em toda a federação, principiil 
mente através do uso de transferências intergovernamentais, com destaque pai.i o 
Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Munul 
pios (FPM).

A distribuição dos recursos desses fundos, conforme determina o inciso II 
do art. 161 da Constituição Federal de 1988, deve ser disciplinada por lei complr 
mentar, “objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e enlir 
Municípios”.

Os critérios de alocação dos recursos do FPE e do FPM para os entes subiu 
cionais são fundados em índices de população, inverso da renda per capita e pro 
porção de receitas próprias para despesas, evidenciando uma tentativa do legisla 
dor pátrio de adequar a distribuição de tais recursos às necessidades e capacidade« 
dos referidos entes.

Os fundos de participação brasileiros, portanto, parecem implicitamente 
adotar, como um de seus objetivos, a mitigação das disparidades fiscais entre regi

- Prom oção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação - _^a

33 Cf. ibidem, p. 29. 4
34 Essa conclusão é coerente com a análise comparativa de Anwar Shah, o qual argumenta que as desigualda® 

fiscais nos países em desenvolvimento tendem a ser maiores e mais sérias do que os desequilíbrios fiscais ver 
ticais (i.e. descompassos entre as atribuições de competências materiais e tributárias. Cf. SHAH, Anwar. Ui* 
Reform  o f Intergovernm ental Fiscal Relations in Developing and Em erging M arket Econom ies. World 
Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.61; e ALENCAR, André Amorim Alencar; GOBETTI, 
Sérgio Wulff, op. cit., p. 50.

15 Para que essa meta seja alcançada, parece claro que uma forte cooperação entre as unidades federadas faz-se 
necessária. Cf. FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal. li\: 
I.uís Eduardo Schoueri & Fernando Aurélio Zilveti (Coords.). D ireito Tributário  -  Estudos em H om enagen 
a Brandão M achado. São Paulo: Dialética, 1998, p. 277-278. j
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" |iminovendo a chamada “equalização fiscal”, com a consequente redução das 
i H.iIdades sociais e econômicas.

i i Contornos Gerais da Equalização Fiscal

( lom o intuito de mitigar as disparidades fiscais subnacionais -  e, conse- 
nicmente, também as desigualdades econômicas e sociais -  a maioria das fede- 
■■ , (com a notável exceção dos EUA36) adota, em maior ou menor grau, algum 

, ■ i It* sistema de equalização fiscal37.

A equalização fiscal consiste em um sistema de transferências, predomi- 
■nicmente incondicionadas, entre os diferentes níveis de governo de uma fede- 
iin'". Estas transferências, como observa STARK, “podem ser vistas como uma 
•i.iliva de ‘ ter um bolo e simultaneamente comê-lo’, i.e., um esforço para manter 
liHiefícios do federalismo (principalmente decisões políticas descentralizadas), 
nlmizando os efeitos fiscais adversos associados à decisão de dividir o país em 
'.unidades federadas”39.

Embora a literatura sobre a equalização fiscal esteja predominantemente 
■ida nas transferências do governo federal para o nível regional (e.g., estados, 

■ ivlncias ou cantões), parece claro que os seus argumentos podem ser aplicados

I imu) consequência da ausência de transferências equalizadoras nos EUA, os Estados-membros com menos 
... ursos econômicos (e.g., Arkansas, Mississippi e West Virginia) precisam exercer maior esforço fiscal para 
1 'inver serviços públicos comparáveis aos dos Estados mais ricos (e.g., Connecticut, Delaware e Massachu- 
.-Ils). Cabe ressaltar que, ainda que o federalismo fiscal norte-americano não adote objetivos específicos de

■ .|iialização, algumas políticas nacionais de transferências possuem efeitos distributivos entre os entes federa
lly . Ademais, no nível estadual existem vários programas que oferecem transferências intergovernamentais de 
. .|iialização para jurisdições locais, especialmente em relação aos distritos escolares. Cf. STARK, Kirk J. Rich 
Mutes, Poor States (versão preliminar). Disponível em < http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/
■ .'iiters%20and%20programs/business%201aw%20and%20policy%20program/stark,%20rich%20states,%20 
jnior%20states.pdf>, p.3. Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism. In: Journal o f  Econom ic 
I llcrature, vol. 37, n. 3 ,1999, p. 1127; e A Practition er’s Guide to  Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy 
Itesearch Working Paper No. 4039. Washington:World Bank, 2006, p. 20.
I umio Torsten Persson e Guido Tabellini afirmam em seu estudo sobre os determinantes políticos e econô
micos regionais de transferências públicas, “a descentralização politicamente viável tem de ser acompanhada 
|uir um sistema de redistribuição regional, caso contrário as regiões mais pobres passariam a perder muito”. 
( I. PERSSON, Torsten; TABELLINI, Guido. Federal Fiscal Constitutions: Risk Sharing and Redistribution. In: 
I he Journal o f  Political Economy, vol. 104, n. 5 ,1996 , p.982. Entre outras federações, as seguintes podem ser 
mencionadas como exemplos: Austrália, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, Alemanha, Indonésia, Letônia, 
Lituânia, Filipinas, Polônia, Federação Russa, Suécia, Suíça, Tailândia, Ucrânia e Vietnã. Cf. e.g. GUERRA, 
Susana Cordeira; HOFMAN, Bert. Ensuring Inter-Regional Equity and Poverty Reduction. Working Paper 
114-11. Georgia State University -  Andrew Young School o f Policy Studies, 2004, p.6; e A P ractition er’s Guide 
In Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper n.4039. Washington: World Bank, 
2006, p.32.

m i T. EICHHORST, Anja. Evaluating the need assessment in fiscal equalization schemes at the local government 
level. The Journal o f  Socio-Econom ics, n. 36, 2007, p.747. 

m ( If. STARK, Kirk J„ op. cit., p. 10-11.
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a pares de entes federados40, compreendendo inclusive as transferências fcilt'i<l|H 
regionais para os governos locais (no caso brasileiro, os Municípios). I

Seguindo a lógica adotada acima para a definição da noção de disparuU fl 
fiscais, os sistemas de equalização fiscal não devem corrigir questões de tribiiU M  
e gasto público que resultem de decisões dos próprios governos subnacionais Í\M 
questões que se insiram na esfera de autonomia e responsabilidade destes gnv«ft 
nos). O escopo de tais programas idealmente se restringe às mencionadas dispitrtl 
dades fiscais, as quais se originam em posições fiscais externas às esferas de delilni 
ração regional ou local41.

Surge, nesse ponto, uma dificuldade inerente a qualquer tentativa de mingi- 
ção de disparidades fiscais, qual seja, a necessidade de determinar a extensão tlcilM 
disparidades. Embora a medição da capacidade financeira (i.e., da arrecadação J| 
tributos próprios) possa ser considerada relativamente simples42, a mensuração iltt 
necessidades de gastos apresenta um dilema metodológico, com um debate políili# 
e acadêmico subjacente. De qualquer modo, devem-se encontrar indicadores t|it| 
representem estas necessidades, com as duas opções principais sendo os dados m i 

bre despesas públicas e uma “cesta” padronizada de serviços públicos43.

1.4. Instrumentos de Equalização Fiscal

As preocupações de equalização fiscal e os instrumentos para implantá lt 
variam amplamente entre as federações, dependendo de aspectos políticos, históil 
cos e culturais, bem como dos princípios econômicos e jurídicos subjacentes.

Curiosamente, existem diferenças significativas entre os países industriali 
zados e os países emergentes no que diz respeito aos sistemas de equalização fiscal 
Segundo estimativas, enquanto 60% dos gastos subnacionais são financiados pm 
transferências fiscais intergovernamentais nas economias emergentes, apenas cera

___________ - Promoção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação -_______

40 Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank. Equalization ín a Federal State: An Econom ic Analysis. Ottawi 
Economic Council o f Canada, 1982, p. 5.

41 Cf. DAFFLON, Bernard, op. cit., p. 364.
42 Cf. EICHHORST, Anja, op. cit., p.747. Como este autor explica, “os enfoques comuns procuram medir o poten 

cia i de receita que pode ser obtido quando um nível médio de esforço fiscal tenha sido aplicado. A utilizaçSi 
de dados de receitas efetivamente arrecadadas criaria um incentivo negativo para a geração de receitas subnt 
cionais, já  que reduziria as transferências de equalização para os governos que coletam tributos de forma mal 
intensiva. Citando Martinez-Vazquez e Boex, aquele autor observa que as quatro principais abordagens qu 
podem geralmente ser adotadas são: (i) o montante de receitas tributárias do ano corrente ou de anos anterio 
res, sob alíquotas padronizadas; (ii) o nível per capita de renda pessoal; (iii) o produto interno bruto regionaf 
(iv) sistemas de receitas representativas. Determinar a melhor medida dependeria “do sistema fiscal, dos dadç 
e das preferências nacionais”. ]

43 Cf. EICHHORST, Anja, op. cit., p.747 e 750. Segundo este autor, “nenhum método, de longe, resolve o prc 
blema de uma avaliação imparcial das despesas necessárias”. John Yinger faz uma observação semelharij 
Cf. YINGER, John. On Fiscal Disparities Across Cities. In: Journal o f U rban Econom ics, vol. 19, n. 3, 198i 
p.316-317.
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d» »ui irrço de tais despesas é financiado por transferências semelhantes em países 
ií. •" Dl':11.

I .m relação à disciplina jurídica dos sistemas de equalização fiscal, algumas 
f. i , iMies optam por detalhar seus respectivos sistemas em normas constitucio- 

i l'or exemplo, Canadá, Alemanha, Suíça), enquanto outros lidam com tais sis- 
i |>or meio de disposições da legislação ordinária (como na Austrália) 45.

No Brasil, as transferências intergovernamentais -  tanto do governo federal 
1 1 '.lados e Municípios, quanto dos Estados aos Municípios -  estão consagradas 

1 ■ instituição Federal de 1988. Além disso, as disposições constitucionais estipu- 
. 11 'i | iiisitos para tais transferências com um alto nível de detalhe e sofisticação.

A opção brasileira para enraizar o seu sistema de transferências intergover- 
■irntais na Constituição não pode ser entendida como meramente formal, uma 
.Iuo tem implicações relevantes. Analogamente ao que BOADWAY e FLAT- 

i i':. observam no contexto canadense46, no Brasil os contornos atuais do siste-
■ de transferências intergovernamentais tornaram-se uma espécie de dogma nos

■ iilos políticos, virtualmente imunizado de objeções levantadas por especialistas
■ Imanças públicas47.

Com respeito ao âmbito dos sistemas de equalização fiscal, alguns países op- 
.ii por um amplo programa desta natureza. Especialistas em finanças públicas 
iliiinam destacar a Alemanha como uma federação que apresenta um sistema de 

lu.ilização fiscal expressamente destinado a reduzir as desigualdades fiscais inter- 
ijlonais, com base emimpostos compartilhados48 e transferências interestaduais49 
■i.i atenuar as disparidades de despesas per capita nas jurisdições federadas.

\ OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico) é uma organização internacional que 
• ingrega a quase totalidade dos países tradicionalmente considerados “ricos”. Cf. WORLD BANK op. cit., 

| .  .12.

i I A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. 
Washington: World Bank. 2006, p.32.
Nu Canadá a equalização fiscal é consagrada como princípio na Lei Constitucional de 1982, em sua Seção 36 
(2), destinada a assegurar que as capacidades fiscais de cada província sejam, no mínimo, equivalentes à média 
nacional. Esta prática permite que as províncias, se assim quiserem, financiem níveis médios de despesa com 
uiveis médios de carga tributária própria. Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank, op. cit., p .l e 4.

I I usa crítica será mais explorada na discussão de alternativas de reforma apresentada na parte final deste tra
balho.

; 1 Além de alguns tributos subnacionais, os Estados-membros da Alemanha administram a maioria dos tributos 
alemães (com a notável exceção dos tributos aduaneiros e do Imposto sobre Valor Agregado -  IVA nas impor
tações), sob alíquotas fixas e uniformes para toda a nação. As receitas tributárias arrecadadas pelos Estados 
neste segundo caso são entregues ao governo federal antes da redistribuição, por meio de uma fórmula de 
partilha específica para cada tributo. O IVA, por exemplo, é predominantemente dividido entre os governos 
lederal e estaduais, sendo que 75% da parcela que cabe aos Estados são distribuídos entre eles com base em 
critérios per capita; o restante é distribuído para os Estados mais pobres, de modo a permitir que eles alcancem 
*>2% da média nacional de receitas per capita. Cf. WORLD BANK, op. cit., p. 42. 

iv O sistema de equalização alemão também incorpora transferências diretas (F im nzau sg leich ) de Estados 
mm receitas per capita acima da média nacional para Estados com capacidade fiscal abaixo desta média. Cf.
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Transferências equalizadoras dessa natureza -  também encontradas na l)|i 
namarca, que as adota no nível dos governos locais -  por vezes são referidas n| 
literatura como “fraternas” ou “do tipo Robin Hood”, nas quais os governos subiu* 
cionais do mesmo nível estabelecem um fundo comum, que recebe contribuiçáíi 
tias jurisdições ricas e fornece recursos às jurisdições mais pobres. Embora ran», 
estes programas fraternos possuem a vantagem de equilibrar os interesses da feib 
ração como um todo, promovendo a unidade nacional50.

Não obstante, a maioria dos sistemas de equalização fiscal é do tipo “patu 
nal”, em que os entes federados maiores promovem a equalização dos entes menu 
res, como ocorre na Austrália e no Canadá. Estes programas parentais sujeitam 
se às volatilidades da política nacional e às flutuações das decisões orçamentária, 
ainda que a consolidação das respectivas transferências intergovernamentais iut 
texto constitucional possa mitigar estes efeitos adversos51, como parece ser o c;mi 
do Canadá (e, em menor medida, do Brasil).

Finalmente, transferências equalizadoras tendem a ser introduzidas em prn 
gramas permanentes, com exceção do programa de equalização fiscal canadensr, 
no qual um dispositivo com vigência determinada (conhecidos como sunset claust) 
requer revisão quinquenal e renovação da autorização legislativa do parlamenbi 
nacional, a fim de promover uma avaliação regular e periódica para o aperfeiçoa 
mento do sistema52.

Em qualquer caso, como adverte STARK, os programas de equalização fiscal 
acarretam custos consideráveis. Além das despesas orçamentárias explícitas envol 
vidas, as políticas de compensação são notoriamente complicadas e difíceis de ad 
ministrar. A simples determinação de quais entes federados são “ricos” e quais sáa 

“pobres” torna-se uma questão cercada de grande complexidade técnica, para nân 
mencionar a controvérsia política que lhe é inerente53.

Esses custos precisam ser cuidadosamente avaliados pelos gestores público» 
de forma conjunta com os benefícios promovidos pelos programas de equalização 
fiscal, benefícios estes que serão analisados no item a seguir, relativo aos argumen 
tos econômicos, jurídicos e políticos para a justificação de tais programas.

Ibidem, p. 42.
50 Na prática, tanto a Alemanha quanto a Dinamarca optaram pelo uso combinado de programas fratermj 

paternais de equalização, assim como o faz a Suíça. Cf. A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscj 
Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.34.

51 Cf. Ibidem, p.34.
52 Cf. A P ractitioner’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 40 Í 

Washington:World Bank, 2006, p.35.

53 Cf. STARK, Kirk J., op. cit., p. 4.
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II, Argumentos para a Justificação da Equalização Fiscal

Na literatura estrangeira as transferências intergovernamentais de equaliza- 
iii liscal têm tradicionalmente sido justificadas sob os seguintes fundamentos: (i) 
Mi lência, (ii) equidade horizontal, (iii) equidade vertical, (iv) igualdade de opor- 

üiiiklades, (v) comunhão de riscos e (vi) unidade política.

' 1. Eficiência

O critério da eficiência revela uma preocupação com eventuais mudanças 
tu comportamento dos agentes econômicos induzidas por determinadas políticas 
tniblicas, mudanças estas que podem dar origem tanto a incrementos quanto a re- 
liu/ies no bem-estar da sociedade54. As discussões relativas à validade de tal crité- 
.lu para fundamentar a equalização fiscal são marcadas por intensa controvérsia, 
ui t entando críticas crescentes dos especialistas em finanças públicas55, conforme 
■ esclarecerá abaixo.

Para entender o critério de eficiência, primeiramente é necessário notar que,
ii.is federações, os processos de tomada de decisão descentralizada (relacionados 
,V competências tributárias e às responsabilidades sobre os gastos) naturalmente 
-»Viiin a ineficiências indesejáveis na alocação de recursos56. De fato, a descentra- 
M. .ição fiscal inevitavelmente deixa alguns governos subnacionais com capacidade 
Mu ai maior do que outros, em virtude de variações inerentes aos custos de presta- 
,.lo de serviços públicos57 e às capacidades das jurisdições para aumentar a arreca- 
-Inção de receitas próprias58.

As discrepâncias entre os entes federados, no que diz respeito (i) aos benefí-
■ los imputados a partir dos gastos subnacionais, (ii) às respectivas cargas tributárias
■ (iii) às composições demográficas (de renda e de idade), resultam em diferentes

I Cf. DAFFLON, Bernard, op. cit., p. 366

• C f OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism . 37(3) Journal o f Economic Literature, p .l 127-1128, 
1999.

a t A P ractition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. 
Washington: World Bank, 2006, p. 19-20. Como esse autor afirma, a capacidade fiscal subnacional pode ser 
mensurada avaliando a “habilidade das unidades governamentais de aumentar as receitas com suas próprias 
Imites”.

■ ( )fi EICHHORST, Anja, op. cit., p.746. Desconsiderando outras variáveis, uma dotação desigual de recursos 
naturais e fatores de produção, bem como diferentes condições topográficas, climáticas e socioeconômicas, 
aletam os custos de serviços públicos, resultando em tais disparidades. Por exemplo, algumas jurisdições po
dem ter menor necessidade de despesas devido à composição demográfica favorável de sua população, com 
cidadãos menos idosos. BOADWAY, Robin. The Im perative o f  F iscal Sharing Transfers. 167 International 
Social Science Journal, 2001, p. 106.

H A titulo de exemplo, certas jurisdições com grandes bases de recursos naturais e industriais podem ter melho
res capacidades de arrecadação tributária. Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f  Fiscal Sharing Trans
fers. 167 International Social Science Journal, 2001, p.106.
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esforços fiscais necessários para alcançar um determinado resultado, fenômeno I 
ferido na literatura de finanças públicas como “benefícios fiscais líquidos dileri 
ciais” (differential net fisca l benefits)59.

Nesse cenário, os fatores de produção -  capital e trabalho -  terão um imf 
tivo para procurar “pastos fiscais mais férteis”, ou seja, para migrar em dircçtU»| 
jurisdições subnacionais que ofereçam maiores benefícios fiscais líquidos (i.e.. l|| 
lhores serviços públicos com menores custos). Na medida em que estes benol It | 
não se relacionem com diferenças de produtividade, os mencionados fatoieij 
produção poderão ser alocados de forma ineficiente, gerando perda de peso-nm|| 
(deadw eight loss) para a sociedade60.

Assim, governos subnacionais com maior fator de necessidade de gasto.s || 
blicos61, quando comparados aos “pastos fiscais mais férteis”, precisariam de i| 
montante maior de receitas para viabilizar o fornecimento de serviços púMl0 
equivalentes, mediante níveis comparáveis de tributação, gerando na fedei â j 
variações substanciais dos níveis de tais serviços, o que resultaria nos já  refcilit 
benefícios fiscais líquidos diferenciais62.

A adoção de um sistema de equalização fiscal abrangente poderia pronua) 
a correção dessas ineficiências, mediante a compensação das discrepâncias lKi| 
que dão origem aos benefícios fiscais líquidos diferenciais. Por meio deste sistriH 
os entes federados maiores transfeririam recursos para os entes menores, ouil 
derando a capacidade fiscal de cada jurisdição em comparação às capacidades i| 
demais jurisdições, bem como as respectivas necessidades de gasto e os custo» | 
prestação de serviços públicos. Se bem projetado, tal sistema permitiria que os

59 Cf. A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No UÉ 
Washington: World Bank, 2006, p. 19; EICHHORST, Anja, op. cit., p.746; W ILSON, Leonard S., op. tit., p a  
e BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science |oii« 
2001, p.105. Conforme o último autor observa, um benefício fiscal líquido gerado por uma jurisdiçáti H  
seus residentes pode ser definido como “a diferença entre níveis médios de serviços públicos e pagameniml 
tributos médios”.

60 A mão-de-obra, por exemplo, pode migrar para uma jurisdição que ofereça benefícios fiscais líquidos muin|A 
ainda que a produtividade marginal nesta jurisdição seja menor, assim como serão os salários. Nestr ' ■  
tendo em vista que a mão-de-obra não seria direcionada para as regiões com maior produtividade, ocoriri(í 
ineficiências alocativas. Cf. W ILSON, Leonard S., op. cit., p. 340-341. Sobre esse tema, cf. também H IS 
HORST, Anja, op. cit., p.746-747; e STARK, Kirk J., op. cit., p.3. Este resultado pode ser visto como uma i uflQ 
quência pura da descentralização das responsabilidades fiscais, uma vez que, em um estado unitário, tribulÃ 
gastos são nacionais, implicando a ausência de benefícios fiscais líquidos diferenciais. Cf. BOADWAY, Rn|Q 
The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 2001, p. 106.

61 Por exemplo, diferenças na composição demográfica da população entre as jurisdições resultarão em n r i^  
dades diferentes de serviços públicos descentralizados, tais como educação e saúde. Diferenças na distrih™  
etária, por seu turno, afetam a necessidade de escolas, hospitais e instalações recreativas. E, por fim, d ilrifM  
na incidência de pobreza e doenças podem afetar a necessidade de educação, saúde e assistência social I 
A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No, 
Washington: World Bank, 2006, p.22.

62 Cf. EICHHORST, Anja, op. cit., p.746.
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i |>ublicos subnacionais fossem equalizados ao padrão médio nacional, com-
   deste modo os benefícios fiscais líquidos diferenciais e mitigando (ou,
i- •Ihiriite, eliminando) os incentivos para migração, induzida por razões fiscais,
• • > . das jurisdições regionais ou locais63.

Ainda que o argumento de eficiência soe convincente para justificar a equa- 
' ao liscal, deve-se apresentar uma advertência óbvia, resultante das dificuldades 

:■) iili as e conceituais para (i) estabelecer um padrão nacional de equalização e 
H |>iudiizir estimativas razoáveis de dados das jurisdições subnacionais, tanto em 
1 ■■ i\ capacidade fiscal de cada uma delas quanto aos custos e benefícios dos 
. ■ li vos serviços públicos64.

Ademais, adotando-se a perspectiva dos governos subnacionais, como bene- 
. M is tias transferências intergovernamentais de equalização fiscal, deve-se re-

■ ■ i , rr o risco implícito de promoção das políticas de barganha para o aumento
■ miiIc de tais transferências {beggar-thy-neighbor policies)65. De forma preocu- 

•. os custos econômicos destas políticas costumam ser ignorados, em que pese 
uii.i argumento de que tal resultado nefasto seria um preço necessário para a 
Mlldade política nacional66.

Além dessas ressalvas, os críticos das transferências de equalização fiscal ar- 
I' Mi am que essas transferências gerariam ineficiências na alocação de recursos

■ i ais c reduziriam os incentivos para o emprego e para a arrecadação de receitas 
| I" as próprias nas regiões beneficiárias67.

Tais ineficiências seriam causadas principalmente pelo fato de que as trans- 
io ias intergovernamentais de equalização fiscal implicariam uma divisão de 

i -aisabilidades, pois o governo que coletaria a receita não seria o mesmo que

i W ll.SON, Leonard S., op. cit., p. 340; e A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers, 
ii 'R e se a rch  Working Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.19-22. Como Kirk J. Stark escla-

ii.i prática, obviamente, é muito improvável que um sistema de equalização fiscal de transferências inter- 
i iiiuncntais possa eliminar completamente os benefícios fiscais líquidos diferenciais. Mais realisticamente, 

I M' descrever a equalização fiscal como projetada para minimizar os efeitos adversos (em termos de im- 
, i.illdnde ou eficiência) de diferentes benefícios fiscais líquidos entre as subunidades de uma federação. Gf.

I'k , Kirk J., op. cit., p.10-11.
, , unia discussão aprofundada da questão, cf. A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Trans- 

' I I'ullcy Research Working Paper No. 4039. Washington:World Bank, 2006, p.22-24. Como Robin Boadway 
■, nil Flatters notaram na experiência canadense, medir as diferenças nos custos e necessidades é uma tarefa 

il. uma vez que diferentes províncias são capazes de converter determinados níveis de gastos em diferentes 
1 dc prestação de serviços públicos. Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank, op. cit., p.4.

■ ■ h i inlnologia refere-se a políticas que são “destinadas a atrair fatores de produção ou atividades empresa-
■ dr mitras jurisdições”. BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International 
;:il V ience Journal, 2001, p.106.

■ 1'IHI >, Richard M.; EBEL, Robert D., op. cit., p .511.
■ Knbin Boadway e Frank Flatters elegantemente sintetizam, estes críticos não se opõem, necessariamen- 
» lilt'1 ,1 da redução das disparidades entre regiões, mas apenas questionam a adequação dos sistemas de 

i".ilir.içilo fiscal para tal propósito. Cf. BOADWAY, Robin; FLATTERS, Frank, op. cit., p .l.
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a utilizaria para financiar despesas públicas68. O isolamento parcial, por parle iltMI 
governos subnacionais, em relação às consequências fiscais de suas ações, ci i<ir|| 
incentivos perversos à gestão fiscal irresponsável destes governos69. Não obsl.int|| 
a prática mostra que as transferências de equalização fiscal podem ser planefnl^, 
de modo a evitar tais incentivos perversos, quando acompanhadas de critério1. <l( 
mensuração do esforço fiscal dos entes subnacionais, bem como de regras nn< (*!■ 
nais de responsabilidade fiscal70.

Essas advertências, embora relevantes, não parecem contradizer intcgul 
mente os benefícios, em termos de eficiência, da adoção das transferências intei gn 
vernamentais equalizadoras para corrigir disparidades na federação71. De qualqmi 
modo, uma avaliação global da validade da justificação da equalização fiscal pm 
razões de eficiência econômica exige uma análise casuística, uma vez que a com 
preensão da natureza e dos efeitos das políticas fiscais assimétricas pressupõe um« 
cuidadosa avaliação das circunstâncias concretas e específicas de cada país72.

2.2. Equidade Horizontal

Além da eficiência econômica, a equidade -  com a adequada temperança ilr 
rivada de critérios de viabilidade e aceitação político-social -  pode ser vista comon 
principal critério de avaliação econômica das políticas públicas73.

A principal fundamentação para os regimes de equalização fiscal parece ir 
pousar precisamente em argumentos de equidade74, relacionados à determinaçim 
de “quem ganha” e “quem perde” na federação, de quem deve arcar com os cuslm 
das políticas públicas e de quem deve colher os benefícios destas75.

Antes que se prossiga na presente análise, deve-se observar que a literatuu 
acadêmica tradicionalmente divide a equidade em duas facetas, quais sejam: (l)

- Prom oção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o  Papei dos Fundos de Participação -

68 Essa dissociação entre as responsabilidades de arrecadação e de gasto é, em verdade, inerente a qualquer train 
ferência intergovernamental. See Robert ]. Searle, Decentralization, Intergovernm ental Grants and Equalization 
Some Principles a n d  Adm inistrative Issues (University o f Indonesia, 20-21 March 2000), p.5.

69 Cf. STARK, Kirk J., op, cit., p.5.

70 Cf. SEARLE, Robert J. D ecentralization, Intergovernm ental Grants and Equalization: Som e Principle« 
and A dm inistrative Issues. University of Indonesia, 2000, p.5. Disponível em: <https://www.imf.org/externil' 
pubs/ft/seminar/2000/idn/ui.pdf>. Este autor rejeita tal preocupação, argumentando que “os governos bentll 
ciários têm sempre um incentivo para a utilização de seus recursos do modo mais eficiente possível”.

71 Ao menos de uma perspectiva teórica, essas transferências poderiam ser desenhadas de modo a mitigar«» 
impactos negativos discutidos acima.

72 Cf. BIRD, Richard M .; EBEL, Robert D., op. cit., p. 508.

73 Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
2001, p.105.

74 Cf. OATES, W allace E. A n Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Econom ic Literature, 1999, p. 112H 
BOADWAY, Robin. The Im perative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal. 
2001, p.105.

75 Cf. DAFFLON, Bernard, op. cit., p. 366.
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- Flávio Rubinstein -

• i M total e (ii) vertical76. A primeira, que compreende a ideia de justiça entre in- 
•' 'duos, apresenta relação próxima com a temática da equalização fiscal77. Dife

ri* mente da equidade vertical, que está relacionada à redistribuição de riqueza e
■ ‘‘ discutida no próximo subitem, a equidade horizontal demanda simplesmente

iguais sejam tratados de modo igual”78.
t ) argumento da equidade horizontal no contexto da equalização fiscal pode

■ splícado tanto intuitivamente como sob uma perspectiva teórica. Intuitiva- 
Hlc, pode-se alegar que, em uma federação, o mercado nacional traz consigo 
uidcs benefícios para toda o país em termos de produção, distribuição e econo-
■ i de escala administrativas. Outros benefícios de âmbito nacional são as políti- 

Iim ais e monetárias, a infraestrutura de transportes e comunicação, os sistemas 
uiule e educação e a estrutura judiciária. Esse conjunto de benefícios comuns a

lie, os entes federados, por não alcançar apenas uma ou outra jurisdição, funda-
■ dai ia uma distribuição “justa” entre tais entes79.

Sob uma perspectiva teórica, o argumento da equidade horizontal pode ser 
i'i como uma “declaração econômica sobre as implicações da cidadania”80, fun-
l.i na ideia de que todos os cidadãos deveriam ter o mesmo “peso”81. Esta con- 

i",ao serviria como uma espécie de “guia para as atividades de um Estado demo
liu o liberal, adotando a premissa da igualdade dos cidadãos perante a lei”82.

A descentralização fiscal inerente às federações, como visto acima, pode re- 
■li.n em benefícios fiscais líquidos diferenciais, uma vez que pessoas em diferentes 
■-m lições subnacionais enfrentam cargas fiscais diversas com níveis comparáveis 

1 ,-i viços públicos. O tratamento fiscal desigual de cidadãos que, exceto pelo fato 
1 irsidirem em jurisdições diferentes, encontram-se em situação de igualdade,

• l>- ser visto como injusto. Neste sentido, o principal fundamento da equidade 
i i/ontal como pilar da equalização fiscal está intimamente relacionado à preocu- 

'• .lo de eficiência econômica discutida acima, porquanto ambos os argumentos

- I IIOADWAY, Robin. The Im perative o f  Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
mill, p. 105.
■ I EICHHORST, Anja, op. cit., p.747.
i I KAPLOW, Louis. H orizontal Equity: Measures in Search o f a Principle, 42(2) National tax journal, 1989, 
|. I W,
i I AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon, op. cit., p.79. 

i i i IIOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
'mil, p. 105 ; SHAH, Anwar. The Reform  o f Intergovernm ental Fiscal Relations in D eveloping and Em erg
ing Market Economies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.100.

' i I Ibidem, p. 100.
i I BUCHANAN, James M. Federalism and Fiscal Equity. In: The Am erican Econom ic Review, vol. 40, n. 4, 
I'JM). p.587.

- 2 5 9 -



repousam na premissa básica de que os benefícios fiscais líquidos diferenci.ih d#» 
veriam ser eliminados83. J

A equidade horizontal, portanto, seria o pilar lógico dos regimes de eqimll« j  
zação84, demandando a correção das injustiças fiscais que surgem naturalmeni, ■ 
uma estrutura governamental descentralizada85.

O argumento da equidade horizontal como justificação da equalização Ir.. *| 
foi pioneiramente proposto por BUCHANAN, Prêmio Nobel de Ciências lu uno 
micas, no início da década de 195086. Para este autor, as transferências inli-qm 
vernamentais equalizadoras, com o objetivo de garantir “igual tratamento Ir., ul 
para os iguais”, seriam amplamente justificadas, pois, em virtude das diferença1. <U 
capacidade fiscal entre as jurisdições subnacionais, as pessoas residentes nas jiu i.. 
dições de baixa capacidade (baixa renda) seriam submetidas a maior pressão Ir., ,il 
(tributação mais alta e/ou pior nível de serviços públicos) quando comparada:. >i< 
pessoas residentes nas jurisdições de alta capacidade87.

Assim, o sistema fiscal nacional deveria ser horizontalmente equitativo ou 
termos de ações de todos os governos (federal, regionais ou locais) e, como coiim 
quência, neutro no que diz respeito à localização dos fatores de produção. Esta nru 
tralidade permitiria que pessoas residentes em jurisdições subnacionais divers.r., 
com rendas similares, recebessem os mesmos benefícios fiscais líquidos88.

A promoção da equidade horizontal nas políticas de equalização fiscal en 
volve a comparação da capacidade financeira e da necessidade de gastos de cad.t 
governo subnacional individualmente. O resultado relativo à posição fiscal de dc 
terminado governo subnacional, então, indicará a ordem de grandeza das transir 
rências intergovernamentais necessárias para ajustar os benefícios fiscais líquido'. 
diferenciais89.

- Prom oção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papei dos Fundos de Participação - ^

83 Trata-se de curiosa relação entre os argumentos da eficiência e da equidade pois, nos demais contextos, que 
não o da equalização fiscal, ambos os argumentos costumam partir de preocupações diferentes. Cf. EICIU 
HORST, Anja, op. cit., p.746; BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 Interna« 
tional Social Science Journal, 2001, p. 107; e A P ractitioner’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers, 
Policy Research Working Paper No. 4039. Washington: World Bank, 2006, p.19.

84 Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f  Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
2001, p.105.

85 Cf. A P ractition er’s G uide to Intergovernm ental F iscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. 
Washington: World Bank, 2006, p.19.

86 Cf. BUCHANAN, James M , op. cit., p. 589-591.

87 Cf. ibidem, p.589-591.
88 SHAH, Anwar. The Reform  o f Intergovernm ental Fiscal Relations in Developing and Em erging M arket 

Econom ies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p. 102. No mesmo sentido, cf. BU 
CHANAN, James M, op. cit., p. 589-591.

89 Cf. EICHHORST, Anja, op. cit., p.747.

- 2 6 0 -



- Flávio Rubinstein -

liinbora a equidade horizontal seja caracterizada na literatura especializada 
"•li iim objetivo relevante para a formulação de políticas públicas90, em termos 

i i|ir,los entre unidades orgânicas da federação, a adoção de tal objetivo torna-se 
. i l.irefa complexa e controversa91.

Primeiramente, seria possível argumentar que qualquer meta de equidade 
■ >1 nao configuraria um objetivo compatível com o modelo federativo, no qual a 
■ i •>idade regional seria uma das principais virtudes92.

Uma segunda objeção ao argumento da equidade horizontal repousaria na 
i■ • ti uldade inerente à determinação do que é justo em termos de discrepâncias de 

iiiimento dos cidadãos93, exigindo alguma mensuração precisa dos graus em que 
il i iinceito seria violado por determinada política pública94. De fato, a implantação

* . princípios de equidade horizontal pressupõe uma habilidade de estabelecer um 
i iiiiimetro de equivalência entre as situações de cidadãos diversos, julgamento este 
nu- passa longe de ser uma questão trivial quando se considera que as pessoas têm 
I"irlunidades, preferências e necessidades diferentes95.

Para que se supere essa dificuldade, no contexto da equalização fiscal, a bus- 
.1 il.i equidade horizontal deve amparada por medidas objetivas que representem
• ilisparidades de benefícios fiscais líquidos. Mais especificamente, o juízo de valor 

rica de quais situações são compatíveis com os parâmetros desta faceta da equi-
Uile, e quais outras precisam ser ajustadas por transferências equalizadoras, deve 
<ui,siderar apenas elementos relativos à respectiva jurisdição subnacional, deixan- 

■ lii ile lado questões pessoais96. Afinal, trata-se aqui da promoção de uma equidade 
■•itcrjurisdicional, e não interpessoal.

Não obstante, na medida em que as disparidades fiscais entre os entes da 
li iloração possam também ser avaliadas em relação ao impacto final que elas cau- 
,1111 sobre os indivíduos97, ambas as facetas da equidade -  horizontal (interjurisi-

4(1 ( :f. BOADWAY, Robin. The Im perative o f  Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
2001, p.105 ; EICHHORST, Anja, op. cit., p. 747.

a I ( il. BUCHANAN, James M, op. cit., p.586.
Cf. AHMAD, Ehtisham; CRAIG, Jon, op. cit., p.79  (argumentando que a exclusão da questão da equidade 
horizontal do debate da equalização, ainda que seja uma abordagem defendida por alguns autores, também 
apresenta contra-argumentos convincentes).

4 l Cf. BOADWAY, Robin. The Imperative of Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
2001, p.105 ; EICHHORST, Anja, op. cit., p.747; e YINGER, John, op. cit., p.331.

■J-l Cf. KAPLOW, Louis, op. cit., p.139 e 140.

'l'i Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Journal, 
2001, p.105; EICHHORST, Anja, op. cit., p.747  (argumentando, com uma lógica assistencialista, que na medida 
em que “circunstâncias particulares forneçam uma utilidade diferente para diferentes pessoas, tal definição 
seria válida apenas se a discussão adotasse a premissa de que todas as pessoas têm a mesma função de utili
dade”).

9(i Cf. EICHHORST, Anja, op. cit., p.747.
47 Cf. BUCHANAN, James M, op. cit., p.586.
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dicional) e vertical (interpessoal) -  não se dissociam por completo, conforme I  
discutirá abaixo. |

2.3. Equidade Vertical e Redistribuição de Riqueza |

A aceitação da equidade horizontal como uma justificativa para a equ.ilifJj 
ção fiscal nas transferências intergovernamentais não significa que estas tr.m«M 
rências devam ser vistas como tentativas definitivas de subsidiar as jurisdições m<| 
pobres da federação. O que se busca, simplesmente, é assegurar a estas ju r is d i^  
verbas suficientes para permitir que seus residentes sejam colocados em 
ções de equidade com os residentes das outras jurisdições federadas98, A lújM 
da equidade horizontal (interjurisdicional), portanto, não imputa às transferém l||! 
intergovernamentais o objetivo de redistribuir riqueza entre regiões como um MU) 
em si m esm o".

A redistribuição de riqueza é fundada na lógica da equidade vertical itní 
terpessoal), a qual se refere à forma adequada de tratar as pessoas de d ifcin itn ! 
níveis de bem-estar. A preocupação principal que fundamenta tal lógica cow.u|» 
em determinar quanto dos recursos escassos de uma sociedade deve ser colriiultf. 
dos mais ricos e transferido aos mais pobres, o que exige um julgamento valoi .11 ivn 
básico relacionado à extensão do processo de redistribuição e aos custos assoe t.ului 
a este processo100.

Como se disse acima, ainda que os sistemas de equalização fiscal mm 
jam  idealizados para enfrentar questões relativas à equidade vertical101, esta i.i. 
da equidade não pode ser completamente cindida dos debates sobre aqueles shl# 
m as102.

Afinal, as transferências intergovernamentais equalizadoras, em última -nnt 
lise, não são propriamente transferências do governo federal para Estados e Mmil 
cípios (ou dos Estados para os Municípios), mas transferências de recursos pui 
intermédio de um determinado nível de governo -  para cidadãos residentes m» 
uma jurisdição específica da federação103.

Nesse passo, em uma primeira aproximação, o argumento da equiiUI# 
vertical poderia ser considerado uma justificativa plausível para as transferém Ui

_ n .^uvi \*.a\ no t-eaeralismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação - J

98 Cf. ibidem, p.596.

99 Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science lumini, 
2001, p. 107.

100 Cf. A P ractition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper Nn m I* 
Washington: World Bank, 2006, p. 105.

101 Cf. W ILSON, Leonard S., op. cit., p. 342.

102 Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economic Literature, 1999, ( i l l 1*

103 Cf. USHER, Dan. The Reform o f Equalization Payments. In: Canadian P ublic Policy -  Analyse dr I'nlitl 
ques, vol. 33, n. 3, 2007, p.362 (analisando-se no contexto da federação canadense).
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• pi'd l/ação fiscal em federações com amplos níveis de desigualdade regional,
  i Itrasileira. Não obstante, devem ser discutidas algumas ressalvas antes que
i it avaliar corretamente a validade de tal argumento.

■ Jn contexto da redistribuição de renda dos ricos para os pobres, como OA- 
"  >* l\ i-rte, as transferências intergovernamentais equalizadoras apresentam efei-

i i versos, pois em parte redistribuem, inevitavelmente, recursos de pessoas 
lesidentes em jurisdições ricas para as pessoas ricas residentes em áreas

in i

Além disso, de acordo com OAKLAND, recursos das transferências de equa- 
podem acabar sendo capturados por aqueles cidadãos que não necessitam 

deixando de ser gastos em benefícios dos mais pobres. Devido ao fato de que 
■ ■iulições subnacionais raramente são homogêneas em relação à renda, tais 
•> o\ mesmo quando gastos diretamente em nome dos pobres -  tendem a 
in lai' lanto os cidadãos carentes quanto os ricos que residem na comunidade

l'or fim, como AHMAD e CRAIG constataram, a repartição de receitas pela 
| un, do, com o objetivo de redistribuir renda das jurisdições mais ricas para as
■ polires, pode também levar à migração fiscal induzida, o que certamente con- 

, > ' um efeito indesejável das políticas aqui discutidas106.
< lom base nessas ressalvas, diversos críticos afirmam que as transferências

o.ovcrnamentais, além de não serem instrumentos próprios para promover a 
, liulc vertical107, apresentam eficácia bastante inferior aos programas tradicio- 

tl. redistribuição de renda dos indivíduos ricos aos pobres108. Em casos extre- 
i.ils transferências poderiam até atrapalhar as necessárias políticas subnacio-

■ fie estímulo ao desenvolvimento de regiões pobres, por dificultarem o fluxo
■ legional de recursos necessários109.

Nesse contexto, conforme alega BOADWAY, seria equivocado pretender que 
'uiie.lerências de equalização incrementassem a equidade vertical na federação, 
ju. elas não se destinam a ser um instrumento de redistribuição vertical entre

i i IATES, Wallace E. An Essayon  Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economie Literature, 1999, p. 1127, 
■« in ita ile rodapé 16. Trata-se de um argumento simplificado, pois se baseia em uma premissa de incidência

• illnililrlii proporcional. Na verdade, como observa William H. Oakland, de fato, a capacidade de exportar
■ ; limili* para não-residentes pode influenciar a carga tributária efetivamente suportada por uma determinada 

Mimuldade. Cf. OAKLAND, William H. Equalization: An Empty Box?. In: National Tax Journal, voi. 47,
• I. 1994, p.201.

1 I l lAKl.AND, William H. Equalization: An Empty Box?. 47-1 National Tax Journal, 1994, p.201.

I 1 1IM AD, Ehtisham; CRAIG, Jon, op. cif., p.82.
I i lAKl.AND, William H, op. cit., p.201.

I i IATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economie Literature, 1999, na nota 
l niiliipé 16.

• , i IATES, Wallace E. op. cit., p. 1128.
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grupos de alta e baixa renda, tampouco se condicionam a qualquer avali.iviitf^H  
ciai sobre a medida em que o sistema fiscal deva ser redistributivo. A redi-.i i 
de renda, de acordo com essa linha de raciocínio, deveria ser promovida | u u l i t^ H  
mentos de política pública direcionados diretamente aos próprios individiuiV^H

Não obstante essas críticas, a defesa da promoção da equidade veiii>4^| 
contexto dos programas de equalização fiscal encontraria fundamentaçan nn|^| 
lores sociais que devem pautar as federações111, como mitigação das di.s|Mih(i|^| 
regionais, solidariedade entre os governos subnacionais e redução da pohi c.m | M

O pressuposto dessa contra-argum entação consiste no reconhei iiiiH fl 
de que variações fiscais expressivas na federação reduzem a eficácia de polííiiw 
públicas nacionais de promoção dos referidos valores sociais, as quais s;\n n*-»í 
mente baseadas na prestação de serviços públicos subnacionais básicos, esp . •
mente assistência à saúde e ensino. Assim, intensas variações qualitativas d>«4| 
serviços poderiam perpetuar desigualdades dos níveis de renda entre as n pii^ 
da federação112.

Nesse contexto, a adoção de transferências intergovernamentais desliti.nH 
a fornecer recursos adicionais para a prestação de serviços públicos subnaiiim«| 
básicos, os quais possuem significativas implicações distributivas em áreas i < 
vãmente de baixa renda, poderia ser vista como um objetivo relevante nos sisti-u«4| 
de federalismo fiscal113.

Ainda que, à primeira vista, tais transferências pareçam exercer fun^m M 
equalização fiscal, seria mais apropriado considerá-las uma extensão da lógii it <1* 
centralização dos custos das políticas de redistribuição de renda nos sisteni.n I» 
derativos114.

Em síntese, pode-se afirmar que os programas de equalização fiscal iiuln» 
tamente resultam em algum grau de redistribuição de renda dos indivíduos 111.1I1 
ricos para os mais pobres, uma vez que as jurisdições com população mais abasLnl» 
são justamente aquelas que costumam proporcionar maiores benefícios fiscaii ll 
quidos. O problema da redistribuição de renda, contudo, não pode ser consider.ulti 
como o objetivo de tais programas. A questão da equidade vertical deve ser enlirii 
tada a partir da adoção de outras espécies de programas de transferências de rct 111 
sos, sem características de equalização fiscal, com destaque para as transferêm 1.1« 
diretas destinadas aos indivíduos de baixa renda115.

110 Cf. BOADWAY, Robin. The Im perative o f  F isca l Sharing Transfers. 167 International Social Science Jiiiti’- ■ 
nal, 2001, p.107.

111 Cf. OATES, Wallace E. , op. cit., p.l 127. I

112 Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert, op. cit., p .l; e WORLD BANK, op. cit., p.39. *

113 Cf. OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economic Literature, 1999, p. 1 1 2 6 *
114 Cf. OAKLAND, William H, op. cit., p.199.

115 Cf. W ILSON, Leonard S., op. cit., p. 343.
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lM".il<lade de Oportunidades

■ ■ ...pimento da igualdade de oportunidades vincula-se ao ressurgimento, 
"M i econômica, das teorias liberais igualitárias de justiça. Estas teorias,

1 ml, afirmam que as sociedades devem indenizar os agentes contra re- 
' '.Iversos que resultam de fatores que não possam ser controlados por

iilnr fundamental que informa esse argumento, conforme explica CAL- 
1 t í, é o da solidariedade, o qual pode ser considerado um reflexo de preo- 

■ nldivas com justiça e igualdade, abrangendo dois aspectos complemen- 
«•i inteiro deles consiste na determinação do conjunto de bens e serviços 
' . pela concepção subjacente de igualitarismo. O segundo aspecto diz res- 
1 1111 ição do parâmetro de preferências da sociedade na provisão igualitária 

1 i i . essenciais117.
1 .ii.i eventual justificação da equalização fiscal na igualdade de oportuni- 
i i iiria da premissa de que as diferenças existentes na satisfação das neces- 

' t ocas da população resultariam, simplesmente, do fato de que enquanto 
ivernos subnacionais “ricos” poderiam arcar com altos níveis de serviços 
iis demais não teriam recursos suficientes para fornecer níveis semelhan- 

•■■■smos serviços118.
• mim um desdobramento do argumento da igualdade de oportunidades, 
i H propõe a adoção de um parâmetro de equ id ad e categórica  para com- 

i ii a ideia tradicional de equidade horizontal. Este parâmetro permitiria 
mpensação justa para as desigualdades entre regiões na federação, com o 
■ l> evitar que grupos de cidadãos fossem submetidos a condições menos 
• e. simplesmente por residirem em jurisdições com custos elevados ou 
mi ursos119.

I le acordo com a equidade categórica, todo cidadão mereceria receber, pelo 
um nível mínimo de serviços públicos relevantes, independentemente dos 

•miados custos elevados ou da falta de recursos na jurisdição em que tal sujei- 
■ I. A concretização e a amplitude da equalização fiscal fundada na equidade

■ M'l’KLEN, Alexander W.; TUNGODDEN, Bertil, op. cit., p.2. De outra parte, nenhuma indenização se 
. lli. ,n In quando os maus resultados fossem consequência de fatores controláveis pelos agentes afetados.
• i I S AMIGLIA, Xavier. Why do Differences in  the Degree o f  Fiscal D ecentralization Endure? Cesifo, 
I Mug Paper No. 1877, 2006, p. 2-4.
■ \l SAMIGLIA, Xavier, op. cit., p.5. Certamente, como alegam os autores, tais variações também pode- 

IM ■■ , ‘ 1 causadas por diferenças de preferências por bens públicos ou por diferenças de riqueza.

I INI IER, John, op. cit., p.332. Cf. OAKLAND, William H, op. cit., p.200.
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categórica, parece claro, dependem da determinação deste “nível mínimo”1 t 
que pode se revelar complexa e controversa. f

Os argumentos aqui apresentados parecem estar relacionados à clistuiífc 
apresentada acima, acerca da justificativa da equalização fiscal das translní 
intergovernamentais para a correção dos benefícios fiscais líquidos diferem, i.u II 
fato, a promoção da eficiência e da equidade horizontal na federação ajudariii a jA» 

rnitir que governos subnacionais com menor grau de capacidade fiscal prcsl.m 
serviços públicos básicos com níveis de qualidade razoavelmente comparável 
dos demais entes da federação121.

2.5. Comunhão de Riscos

A chamada “comunhão de riscos” (risk sharing), de certa forma, pode 
considerada como uma dimensão adicional das lógicas da equidade e da efidi'!!^ 
no contexto das transferências intergovernamentais122.

Conforme a doutrina de finanças públicas aponta, diferentes jurisdiçòe-. 
um sistema federativo podem estar sujeitas ao risco de choques macroeconúnfi 
cos regionais, aleatórios e imperfeitamente correlacionados com as políticas Ihijjb 
subnacionais, choques estes que resultam na redução das receitas ou na elev.içíü 
dos custos em tais jurisdições, afetando negativamente o bem-estar e a econon». 
destas123.

Em princípio, um sistema de equalização fiscal bem projetado, sensíu I - 
tais choques macroeconômicos regionais, poderia proporcionar uma assistéiin 
adicional às jurisdições que os estão enfrentando124. Nesse contexto, a equaliz.n,*'

- Promoção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação -

120 Cf. YINGER, John, op. cit., p.332. A versão mais radical do argumento é a de que i.») 
ente deveria fornecer o nível de serviço que prestaria se tivesse os custos do ente mui; 
pobre e os recursos do ente mais rico. A versão mais suave é a de que cada ente devo 
oferecer pelo menos o nível de serviços que prestaria se os seus custos e recursm í 
equiparassem à média do conjunto de entes a serem considerados.

121 Cf. AHMAD, Ehtisham; C R A IG , Jon, op. rif.,p .83; eSTARK, KirkJ., op. cit., p. 15. A propósito, vale fazer mV 
referência à Seção 36 da Constituição Canadense, segundo a qual o objetivo da equalização fiscal é assegMr 
que governos provinciais tenham  receitas suficientes para fornecer níveis razoavelmente comparáveis de r 
viços públicos a níveis razoavelmente comparáveis de tributação.

122 C f  BOADWAY, Robin. The Im perative o f Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Scien ce)(»',; 
nal, 2001, p.108.

123 C f  OATES, Wallace E. Tow ard a  Second-generation Theory o f Fiscal Federalism . 12 International Tax w; 
Public Finance, 2005, p.365.

124 C f  OATES, Wallace E. Tow ard a  Second-generation Theory o f  Fiscal Federalism . 12 International Tax ui. 
Public Finance, 2005, p.365. C om o apontado por este autor, haveria um conflito de objetivos na questão >ff 
comunhão de riscos, levando a um  difícil dilema na concepção das instituições fiscais e dos procedimento 
orçamentários. A disponibilidade de um “seguro” contra adversidades poderia criar um incentivo para os |(>i 
vernos subnacionais deixarem  fazer provisões sensatas para os tempos difíceis, bem  como de adotar polítli v 
responsáveis que evitariam ou  m itigariam estas mesmas adversidades.
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d inni i.i como um mecanismo federativo de “seguro social” contra tais cho- 
i- mandando que regiões prósperas efetivamente contribuíssem com parte de 

,•>0 (i.e. de sua riqueza) para as regiões por eles afetadas125 e promovendo, 
• 1 .'liciência, em um desdobramento da solidariedade que deve definir as
........

1 >1 luto, a comunhão de riscos, por meio de programas de equalização fis- 
iln ia facilitar a estabilização de ciclos econômicos regionais divergentes. A 
■ i iicia de recursos das regiões prósperas para aquelas em dificuldades ate- 

. .v. assimetrias das flutuações regionais cíclicas, proporcionando o desenvol- 
4ii econômico mais equitativo na federação127.
( ) argumento aqui discutido parece um tanto frágil quando se observa a prá- 

1 ■ lederações, uma vez que em muitas delas se costuma observar que determi- 
1 irgiões são cronicamente menos desenvolvidas do que outras. Assim, ainda 

programas de equalização fiscal tendam a apresentar algum grau de pro- 
.1 il.i comunhão de riscos, este elemento não conseguiria justificar de modo 

' itório tais programas, como BOADWAY bem observa128.
l’or fim, deve-se alertar para 0  fato de que, no contexto da comunhão federa

li 1 iscos, restrições realistas aos instrumentos de equalização fiscal levariam a 
'.iih' -off entre os objetivos de eficiência e redistribuição de riqueza129.

■ Unidade Política

( ) federalismo fiscal, na elegante síntese proposta pelo sociólogo fiscal fran- 
I I ItOY, representa mais do que uma mera designação mecânica de compe- 
ni‘, tributárias e responsabilidades, uma vez que envolve as lógicas dos atores 
■liu ionais no poderoso jogo das finanças públicas. Este jogo é regido por fatores 
iiiinicos (globais, nacionais ou subnacionais), legais e políticos, todos os quais 

; III ,nn negociações complexas entre os diferentes níveis de governo130.
( lomo STARK explica, a força motriz por trás das transferências de equali- 

:ii liscal sempre foi a política nua e crua131. Com efeito, estudos empíricos re-

■ I ItOADWAY, Robin. The Im perative o f  Fiscal Sharing Transfers. 167 International Social Science Jour
nal, 2001, p.108.
■ I VON HAGEN, Jürgen. Achieving Economic Stabilization by Sharing Risk within Countries. In: Robin 
lliiiitlway e Anwar Shah (Coords.). Intergovernm ental fiscal transfers: principles and practice. Washing- 
  World Bank, 2007,108

I I Ibidem, p. 108,
• I A Practitioner’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 
Ill 19. Washington:World Bank, 2006, p. 108.

I I l ÍUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert, op. cit., p.979.
■ I I l.l'.ROY, Marc. La sociologie de l’im pot. Paris: Presse Universitaires de France, 2002, p. 26.

I I tin constatação não implica a ausência de um ancoradouro normativo para as transferências equalizadoras,
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centes ressaltam que as variáveis políticas configuram determinantes adii umq 
significativas das transferências equalizadoras, porquanto eventuais variai, nr* | 
tas transferências não podem ser completamente explicadas apenas com I n«* | 
critérios de eficiência e equidade132.

Desigualdades entre regiões podem ser uma ameaça à unidade dos rslj 
federais quando não são devidamente enfrentadas e mitigadas, gerando pmli^ 
nas jurisdições que são deixadas para trás, preparando assim o terreno para 
nião e -  em casos extremos -  até para a desintegração133. A equalização fiscal 
então, justificável também por motivos políticos, como um instrumento pai a ti i 
prevenir tais ameaças, criando um senso de participação política nas várias i v| 
da federação134, atuando como uma espécie de “cola” para a unidade nacional

Paradoxalmente, enquanto em alguns casos os programas de equaliz.avitfl 
cal fornecem a cola necessária para manter a federação unida, como na expri 
canadense, em outros eles podem vir a atuar como um solvente para a ntif 
nacional, tornando-se uma força de divisão entre as regiões. Isso porque ciiUj 
residentes nas regiões ricas que arcam com o fardo de financiar as regiões 
pobres podem se ressentir crescentemente deste fardo ao longo do tempo, <.(] 
parece ter acontecido na Alemanha após a integração dos estados do leste, sulu|j 
cialmente menos desenvolvidos136.

O argumento da unidade política, ademais, passa a ser questionado t|t|| 
do se observa que muitas federações tradicionalmente sólidas e estáveis, c o i i  

EUA, não possuem sistemas de equalização fiscal formais, apesar das evidência 
desigualdades significativas entre as regiões137.

_________________________ - Prom oção da Equalizaçáo Fiscal no Federalismo Brasileiro: o  Papel dos Fundos de Participação -

revelando apenas que, como ocorre com todas as questões políticas complexas nas democracias, as 
sobre a alocação dos recursos destas transferências seria inescapavelmente política. Cf. STARK, Kill | 
cit., p.4.

132 Cf. KHEMANI, Stuti. The Political Econom y o f Equalization Transfers. Georgia State University’s-Art 
Young School o f Policy Studies, Working Paper 04-13, 2004, p.1-2. Este autor cita evidências da 
Nigéria nesse contexto.

133 Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert, op. cit., p .l; e SHAH, Anwar; SHANKAR, Raja, iiji | 
p.143.

134 Cf. A Practition er’s Guide to  Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Pup« | 
4039. Washington:World Bank, 2006, p. 19. Segundo este autor, o impacto das transferências de equati* 
fiscal sobre o movimento separatista em Quebec, Canadá, demonstraria este argumento. Sob o mesniir|i( 
de vista, Susana Guerra e Cordeira Bert Hofman citam como casos mais extremos as insurreições tiyl^ 
das regiões muçulmanas de Mindanao, nas Filipinas, e Papua Ocidental, na Indonésia, atribuídas ao nttt 
das disparidades fiscais. Cf. GUERRA, Susana Cordeira; HOFMAN, Bert, op. cit., p .l.

135 Como exemplos, podem ser citados os casos da província separatista de Quebec, o maior beneficHiK 
programa de equalização do Canadá, e as revisões do regime de compensação alemão desde 1990, que III 
parte da política de dar e receber necessária para trazer devolta os novos L än der  da Alemanha Orientili \ 
a federação. Cf. Cf. STARK, Kirk J., op. cit., p.4.

136 OATES, Wallace E. A n Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economic Literature, 1999, p. II 
BIRD, Richard M.; EBEL, Robert D., op. cit., p.512-513.

137 Cf. STARK, Kirk J. R ich States, Poor States, (unpublished manuscript o f November, 2008, on file wllli m
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I v  qualquer modo, reconhecer os impactos políticos combinados das trans- 
gpi uv. tie equalização fiscal em diferentes federações ressalta a complexidade da 

<• evidencia que a função normativa de tais transferências é largamente afe- 
y i ■ | ■ la constituição política de cada federação138. Os efeitos de tais transferências 
i • lih.tmicas do equilíbrio político, conforme advertem BIRD e EBEL, dependem 
* ■ uic do contexto respectivo e não permitem generalizações simplificadas139.

M i undos de Participação: Estrutura e Implicações para a 
tqualização Fiscal

' uino se disse na introdução, as principais transferências intergovernamen-
  Ui asil são feitas através de dois fundos de ordem constitucional, o Fundo de
h “ i i|Mc,ao dos Estados (Fundo de Participação dos Estados, “FPE”) e o Fundo de
 ......... dos Municípios (Fundo de Participação dos M unicípios, “FPM ”)140. Es-
tt u "i ilcrências são predominantemente incondicionadas, com exceção de partes 

■ Min lonalmente vinculadas ao financiamento subnacional de serviços de saú- 
i ■ • ilucação142.

\mbos os fundos contam com parcelas fixas obrigatórias143 da arrecadação 
ilo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto sobre a 

•- - 1' ( IK )l44, cujas receitas são recolhidas pela Receita Federal do Brasil, conta- 
►‘i' -lii'. pela Secretaria do Tesouro Nacional e repassadas aos governos subna- 

pelo Banco do Brasil mediante determinação e supervisão desta última
i» ■ * >i i.i1 ,r>.

- Flávio Rubinstein -

■ ■ I' I; OATES, Wallace E. An Essay on Fiscal Federalism , 37(3) Journal o f Economic Literature, 1999,
■ . r SHAH, Anwar. A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. World Bank, Policy 

m li Working Paper No. 4039, 2006, p. 20.
■■ i ' 'M JSAKU, Kiichiro; MELLO JR, LUIZ R. de. The Changing Role o f the State in the Economy: An 

■■ ■ -I. ill Perspective. In: Kiichiro Fukusaku e Luiz R. de Mello Jr. (Coords.). Fiscal D ecentralization  in 
t 'Uliig Economies: Governance Issues. Paris: OECD, 1997, p. 17.

HUM I, Richard M.; EBEL, Robert D., op. cit., p. 508.

■ ■" ■ I nmlderações detalhadas acerca do tema, cf. CONTI, José Maurício. Federalism o Fiscal e Fundos de 
t i'ii. Ipução. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 61-91; e OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de D i
li "M I liumceiro. São Paulo: RT, 2006, p. 274-286.

I'18, parágrafo 2o, da CF/88.

i .’ 12 da CF/88.

I r>9, inciso I, alíneas “a”, “b” e “d”, da CF/88.
■ ■ ■ iiiliiiplo líquida corresponde à arrecadação bruta após a dedução dos incentivos fiscais e das restitui-

i i.nlorme determina o parágrafo único da Lei Com plem entam ” 62/89, integrarão a base de cálculo das 
i i .'ui las, além do montante dos impostos referidos, inclusive os extintos por compensação ou dação, os 

i ii vos adicionais, juros e multa moratória, cobrados administrativa ou judicialmente, com a correspon- 
iiiiiillzação monetária paga. 

i ■ ■ adiição bruta do IR e do IPI é apurada decendialmente pela Receita Federal do Brasil, que deduz as 
■■oiii,!""! e os incentivos fiscais (relativos ao mesmo período) e comunica o montante da arrecadação líqui- 

■ ■ olliinlc á Secretaria do Tesouro Nacional. Esta secretaria, então, contabiliza tal arrecadação no Sistema
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3.1. FPE

O FPE é com posto por 21,5% da arrecadação líquida do IPI e do 1U I 
ceitas são distribuídas entre os 26 Estados-m em bros e o Distrito Federal, ili 
com as seguintes proporções: 85% aos Estados das Regiões Norte (25,3 '.“..i, 
deste (52,46% ) e C entro-O este (7,17% ) e 15% aos Estados das Regiões Sul im,I 
e Sudeste (8,48%).

O valor das cotas específicas de cada ente federado deve ser calciilmln | 
multiplicação do m ontante de receitas do fundo a serem distribuídas pcli 
cientes individuais fixos, enumerados no Anexo Único da Lei Complcnn nt#j 
62/89, os quais variam  de 0,6902 (D istrito Federal) a 9,3962 (Bahia).

Essa lei com plem entar não estabeleceu de forma clara os critério. |>«|Q] 
determinação desses coeficientes individuais, fixando-os diretamente, no o l»M 
anexo único, para aplicação aos exercícios sociais de 1990 e 1991.

Conforme determ inou o parágrafo 3o do art. 2o da mencionada lei «outi 
mentar, tais coeficientes permaneceriam vigentes até que sejam definido1. 
específica146 os critérios de rateio do FPE, com  base em informações do 11 

IBGE. Como esta le i específica acabou não sendo promulgada, aqueles coeli. i>i4} 
foram perpetuados, como se infere das sucessivas decisões normativas piihli.«^ 
anualmente pelo Tribunal de Contas da União para disciplinar a distribui., 
recursos dos fundos de participação das cotas do FPE147.

Mais de duas décadas depois do início da vigência da Lei Complenn nm| 
62/89, a m anutenção dos mesmos coeficientes implicaria a desconsiderai, ,m 4| 
alterações populacionais e das variações da renda p er  capita  dos Estados vei ih. 
desde aquela época148.

Essa m anutenção anacrônica dos coeficientes do FPE, fixados prU |# 
Complementar n. 61/89 sem qualquer fundamentação aparente, motivou dm i«  
questionamentos judiciais, sob o argumento de que tais coeficientes, desalmli# 
dos em relação aos dados de população e renda dos Estados, estariam fciimlttj

- P ro m o çã o  da Equalização Fiscal no Federa lism o Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação -

Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi) e informa ao Banco do Brasil o  ..... ....
a ser transferido (aos Estados, no caso do FPE, e aos Municípios, no caso do FPM ). O Tribunal .1, . 
da União efetua o cálcu lo das quotas referentes aos fundos de participação e acompanha a classilu >, 4., 
receitas que lhes dão origem.

146 Embora o texto da norm a sob análise faça menção genérica a uma “lei específica”, os critérios  ...........
FPE devem ser estabelecidos por lei complementar, de acordo com o que determina 0  já  comenlml.. ih> 9  

II do art. 161 daCF/88.
147 Para o exercício social de 2010, tal disciplina pode ser encontrada na Decisão Normativa n° 101, .1, II  ̂ , 

Novembro de 2009. N o Anexo II desta decisão normativa consta tabela reproduzindo os coeficiente. >l>. IH 
fixados na Lei Com plem entar n° 62/89. .

148 Cf. FARAGE, Edna; et. al. Equalização Fiscal. In: Fernando Rezende (Coords.). Cadernos Fórum  Fim ,.l , 
p. 70.
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f i y     itucional de promoção do equilíbrio sócio-econômico das unida-

■ i imtexto, o Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2010, julgou proce- 
" .ii-s diretas de inconstitucionalidade n.° 875/DF, n.° 1.987/DF, n.° 2.727/ 

jti 1 ' I i/l)F, as quais questionavam o cumprimento do art. n° 161, II, CF, pela 
i' • ■ I 'JH9, Como se viu acima, este dispositivo constitucional determina que

•  lo rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE) sejam estabele-
ii 1« 1 1  omplementar, a fim de promover o equilíbrio socioeconômico entre 
I. il» i ativos.

> i ii li i om vista que a LC n. 62.89 fixou coeficientes de distribuição sem crité- 
i 11 vi ii, e apenas para os exercícios de 1990 e 1991, o STF declarou a incons- 
. .Ili lado, sem a pronúncia da nulidade, do art. 2o, incisos I e II, §§ I o, 2o e 3o, 

.. ii Unico, desta, assegurada a sua aplicação até 31 de dezembro de 2012.

i oi eitas que compõem o FPM correspondem a 23,5% da arrecadação lí- 
f|.i ll'l e do IR 150. A legislação federal determina que 10% dessas receitas 
üilbiiídas às capitais estaduais. Os Municípios do “interior” têm direito a 
. ■ ■■. i nitros 90% das receitas do fundo, que são transferidas para estados e, em 

1' distribuídas aos seus respectivos municípios. Esta distribuição é feita da 
1 turma: 86,4% para todos os Municípios deste grupo e 3,6% para um fun- 

i.il de reserva, que beneficia somente Municípios com menos de 142.633
A ■i1’1.
• milorme determina o parágrafo I o do art. 91 do Código Tributário Nacio- 

p:iit ria de 10% das receitas do FPM atribuída às capitais estaduais é repartida
• tonalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do pro- 
■ I do lator representativo da população e (ii) do fator representativo do inver-

mia per capita do respectivo Estado152. O primeiro fator é calculado como 
t .oporção entre a população da capital examinada e a população agrupada de

• i apitais dos Estados brasileiros, e varia de 2,00 a 5,00. O inverso da renda 
i II.i de cada Estado resulta do cálculo da relação entre a renda per capita de

|.r.«ll(i, merecem destaque as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs): n° 875, n° 1987, 
li" 3243.

l i., .In original do art. 159 da CF/88, a parcela fixa da arrecadação líquida do IR  e do IPI que compunha o 
' i a de 22,5%. Com o advento da Emenda Constitucional n° 55/2007, incluiu-se a alínea “d”, a qual deter- 

• ui rega adicional de 1% de tal arrecadação no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano.

. i 'JI do Código Tributário Nacional, Decreto-Lei n. 1881/81 e Lei Complementar n. 91/97.
1 íIm* que embasam o cálculo desses fatores são fornecidos ao Tribunal de Contas da União pelo IBGE
i.iiil.i Brasileiro de Geografia e Estatística), com data de referência de 01 de julho de cada ano, consoante 
-  I ei n" 8.443/92.
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cada ente e a renda per capita do País; a partir do inverso deste valor c.ikitH  ( 
expresso em percentual, chega-se ao fator correspondente, que varia de 0,-1 it

A distribuição da parcela referente aos 90% das receitas do FPE dcMliifl 
aos Municípios do interior, de acordo com o parágrafo 2° do mencionado ,t '{ f l  
deve ser feita a partir da atribuição de coeficientes individuais de particip,u,A® 
quais dependerão das respectivas populações municipais. Estes co e fic ic iiin .B  
variam de 0,6 (para Municípios com menos de 10.188 habitantes) a 4,0 (p.mi |fl 
nicípios com mais de 152.216 habitantes), são disciplinados pelo Decreto I f f l  
1.881/81 e fixados anualmente pelo Tribunal de Contas da União153. ■

Ainda, de acordo com a Resolução n° 242/90 do TCU, cada Estado b ity l 
reito a uma participação diferenciada na distribuição das receitas do FPM. I’«>i d  
motivo, dois ou mais Municípios de Estados distintos situados na mestu.i I S  
populacional podem, eventualmente, possuir o mesmo coeficiente populm I t f l  
e, não obstante, receber transferências em montantes diversos. Esta resoliiç.m, 
regulamenta o art. 5o da Lei Complementar n. 62/89, traz uma tabela com .o ( f l  
centagens de cada Estado em relação ao total a distribuir, variando de 
(Roraima) a 14,1846% (Minas Gerais). I

Finalmente, deve-se ressaltar que os Municípios beneficiados pelo 
reserva, quais sejam, aqueles com população inferior a 142.633 habitantes1 ' |if| 
ticipam tanto da distribuição genérica de recursos para o grupo do interioi 
forme explicado acima, quanto da distribuição dos valores atrelados a este luttA 
específico (4% da parcela destinada aos Municípios do interior, que corrcspou^ 
3,6% do total das receitas do FPM).

A distribuição dos recursos desse fundo especial de reserva é determ in^ 
por coeficientes calculados a partir da população de cada Município partii ip.inllf 
da renda per capita do respectivo Estado155, seguindo basicamente a mesm.i 
dologia aplicada para as capitais (uma vez que os critérios de cálculo são igu.ti»!

153 Esses dados são informados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para a lin,di.l„t*É 
determinação dos coeficientes de participação, o IBGE publica no Diário Oficial da União, até o di.i •! j j  
agosto de cada ano, a relação das populações por Estados e Municípios. Conforme esclarece a i
T C U  acerca das transferências constitucionais e legais, os interessados, dentro do prazo de 20 dlm O* i i f  
rida publicação, sob o risco de preclusão administrativa, podem apresentar reclamações fundami'nu,li|(| 
próprio IBGE, o qual decidirá sobre os recursos de maneira conclusiva (conforme dispõe o art, Iti' 4« if| 
n.° 8.443/92). A relação final com 0  número de habitantes, depois de apreciados os recursos evontiidim^ 
apresentados pelos Municípios, deve ser enviada ao TCU  até 31 de outubro. Cf. Cartilha do TC U  p 11

154 Esses são os Municípios enquadrados nos coeficientes 3,8 e 4,0 da tabela de faixas de habitantes do I >n itft 
lei n.° 1.881/81.

155 Cf. art. 91 do Código Tributário Nacional e Decreto-lei n.° 1.881/81. As mencionadas inform açór iw.Kt* 
são prestadas pelo IBGE.
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11 An/ilise Crítica dos Fundos de Participação à Luz da 
I *(iiolização Fiscal

 to se disse acima, a federação brasileira apresenta amplas disparidades
•nii't regionais e intra-regionais, situação que justificaria a adoção de políti- 

1 qii.ilização. Nesse contexto, a equalização fiscal encontraria forte justifica- 
hmdamento da eficiência, desde que os instrumentos para implementá-la 
adequadamente projetados. As transferências intergovernamentais equa- 

■ ■ > Indiscutivelmente poderiam reduzir as diferenças de benefícios fiscais 
entre jurisdições, contribuindo para mitigar as disparidades fiscais na fe-

■ I lii.tsileira.
I’m I,into, os benefícios fiscais líquidos diferenciais verificados na federação 
ados pelas práticas de guerra fiscal estadual e municipal -  poderiam, te-

■ "•nie, justificar a adoção de transferências equalizadoras para promover a
la

I > quadro das disparidades fiscais também causa preocupações relativas à  

, 1 ide vertical e à igualdade de oportunidades, uma vez que os governos re-
• e locais são responsáveis pela prestação de diversas espécies de serviços 

' mm importantes impactos distributivos, incluindo educação e saúde.
'di is á própria sorte, os governos subnacionais mais pobres seriam duramente
• iii.idos para financiar efetivamente estes serviços com suas próprias receitas 

.'.Mus156.
* primeira vista, o argumento da equidade vertical também poderia ser 

ili i.ulo uma justificativa plausível para as transferências de equalização fiscal, 
I,indo-se que, apesar dos duradouros esforços para a distribuição de renda, 

il permanece um país caracterizado por grandes desigualdades, tanto inter
ni lonais quanto interpessoais157.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 adota uma concepção solidária 
• I ii, .1 social, demandando de todos os níveis de governo a adoção de políticas 

ti.'tuiar as desigualdades sociais e econômicas, um comando normativo que 
' I li também ser visto como um argumento adicional para fundamentar o ar- 
. li 111 ila equalização vertical.

Nu geral, tanto o Fundo de Participação dos Estados quanto o Fundo de Par- 
I >' ao dos Municípios cumprem o papel de fornecer receitas significativas para

■ 1 1 nos subnacionais, principalmente aqueles localizados nas regiões Norte e
'ili ili'.

: W< >1(1,1) BANK, op. e i t ,  p. 40.

I 11 U MINASSIAN, Teresa., op. cit., p. 440.
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Embora os desequilíbrios verticais sejam mais baixos no nível estadual, 41 
transferências do FPE são instrumentais no financiamento das despesas públli4| 
nos estados mais pobres, onde a mobilização das receitas é relativamente baixa' *

O FPM beneficia principalmente os municípios localizados nas regiões Nut 
te e Nordeste, uma vez que o conjunto de recursos do fundo (nomeadamente 41 
partes fixas, tanto do imposto de renda, como do imposto sobre produtos iiuhi» 
trializados) é primordialmente oriundo dos Municípios mais desenvolvidos Im4 

lizados em outras regiões (especialmente no Distrito Federal e nos estados de 
Paulo e Rio de Janeiro)159.

Contudo, em que pese a complexidade inerente a qualquer análise quanll 
tativa sobre o impacto da redistribuição das transferências dos fundos de pari u I 
pação (principalmente devido aos efeitos colaterais e à ausência de dados adcqii* 
dos), evidências empíricas mostram que as transferências do FPE e do FPM min 
apresentam uma correlação clara com o nível de desenvolvimento de cada um <l«t% 
governos subnacionais160.

Na verdade, as discrepâncias na alocação de receitas desses fundos mi Ir 
deração do Brasil são significativas. Jurisdições mais pobres, que incidentalmeiil» 
tam bém  tendem a apresentar um menor grau de capacidade fiscal, não são aqurUi 
que m ais se beneficiam de tais transferências161.

Até certo ponto, os recursos dos fundos de participação têm algum impm 
to redistributivo entre as macro-regiões no Brasil, já  que estes recursos desloc.iiil 
cerca de 8% das receitas per capita das regiões mais ricas, Sul e Sudeste, para «i 
mais pobres, Norte (2%) e Nordeste (6%). No entanto, esta distribuição limit.uU 
é praticamente ineficaz na redução das disparidades horizontais, em níveis inln 
regionais e intra-regionais, apesar do fato de que a direção geral de tais transfeu'» 
cias dilui as receitas entre macro-regiões162. Comprovando esta alegação, os Iv.Ih

__________________________ - Promoção da Equalizaçáo Fiscal no Federalismo Brasileiro: o  Papel dos Fundos de Participação -

158 Cf. AFO N SO, José Roberto; MELLO JR., Luiz R. de, op. cit., p.6.

159 Cf. GASPARINI, Carlos Eduardo; MIRANDA, Rogério Boueri. Evolução dos Aspectos Legais e dos Mim 
tan tes de Tranferências realizadas pelo Fundo de Participação dos M unicípios. Paper n. 1243-2006. Kir. ,<• 
Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -  IPEA, 2006, p.31-34. Em 2007, enquanto as distribiilv-i 
de recursos do FPM  representaram uma média de 8,5% das receitas totais disponíveis para os Munii ipi... 
de São Paulo, e 5,6% para os dos Rio Janeiro, em alguns Estados do Nordeste, como o Piauí e a Paralli.i o ’ 
proporção média excedeu 39%. Cf. Confederação Nacional de Municípios, A Crise Econôm ica e as Fíiiuiiim 
M unicipais: Uma Projeção do FM P para os Próxim os Trim estres de 2009, 2 (2009).

160 Cf. TER-MINASS1AN, Teresa., op.cit., p.450.

161 Cf. ALENCAR, André Amorim Alencar; G O BETTI, Sérgio Wulff, op. cít., p. 25.

162 Cf. PRAD O, Sergio, op. cit., p. 48-49. Na região Norte, por exemplo, a carga tributária per capita anlc ,1.- 
transferências corresponde a 55% da média nacional, relação esta que pouco se altera com as transferiu, i , 
Já na região Nordeste, a carga per capita antes das transferências é de 42,2% da média nacional e, após i i ■ 
de 68,7%  da mesma média.
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I I oin desenvolvimento social e econômico equivalente muitas vezes recebem 
I " ■ ' las muito diferentes de recursos, com variações de até 400% 163.

l'ara que a discussão seja aprofundada, parece conveniente, nesse ponto,
I • ■ .untar observações específicas para o Fundo de Participação dos Estados e para 
I mulo de Participação dos Municípios.

Primeiro, o Fundo de Participação dos Estados, cujos critérios de distribui- 
■ I Ic recursos não beneficia claramente os estados mais pobres em suas alocações 
i■•i citas164. Apesar de ser expressivo o montante de receitas alocadas, essas trans-

■ ■ tu ias federais para os governos dos estados não têm sido capazes de efetiva- 
nlc reduzir as disparidades inter-regionais165.

Ainda, a combinação de diversos objetivos implícitos e a ausência de crité-
■ i laros de equalização impossibilita a consistência na transferência de recursos, 

tulo com que Estados com capacidade fiscal similar recebam parcelas muito 
rentes166.

Segundo, o Fundo de Participação Municipal apresenta efeitos ainda piores 
dificilmente justificável em razão da distribuição. As transferências do FPM, 

■mu se explicou anteriormente, são determinadas principalmente com base na
■ 111,i per capita e nas populações municipais, favorecendo os Municípios de me- 
■I porte, os quais não necessariamente são aqueles com menor capacidade fiscal. 
I- ■■ critérios, que não passam de substitutos rústicos e imperfeitos da necessidade 
•■iislos públicos e da capacidade de arrecadação de receitas tributárias próprias, 
pi ilivamente, são exógenos ao contexto do federalismo fiscal, e como tal, inca-

de promover a equalização fiscal de forma satisfatória167.

Como uma ilustração do grau em que as jurisdições menores são favorecidas 
In', resultados do procedimento de distribuição do FPM (tal como avaliado pelo 

mu o  Mundial), aponte-se que um Município com uma população de 156.000 re
in "apenas 6,6 vezes mais do que um Município com apenas 10.000, apesar sua 
ipulação ser 15 vezes maior”168.

Ironicamente, quando cada Município -  e não as regiões -  são considerados, 
I '.lados mais ricos, do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, são privilegiados, devido ao

I I lliídem, p.48-49.

I I lliidem, p.56.
' I i IAMILLO, Ronaldo; PIANCASTELLI, Marcelo. Redistribuição do Gasto Público em D em ocracias Fe- 
ib-i ativas: Análise do Caso Brasileiro. Paper n. 1001-2003. Rio de Janeiro; Instituto de Pesquisa Econômica 
ipllciida -  IPEA, 2003, p.22.

■ IM  IAH, Anwar. The Reform  o f Intergovernm ental Fiscal Relations in Developing and Em erging M a- 
I In i Economies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23 ,1994 , p.51.

I I I’ltADO, Sergio, op. cit., p.78; e MELLO JR., Luiz R., op. cit., p.148.

I I WORLD BANK, op. cit., 2002, p. 38.
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fato de que eles concentram a maior parte dos Municípios pequenos, que são loi)| 
mente favorecidos pela fórmula de fundo, como discutido acima169. :

Ambos os fundos, portanto, parecem falhar na promoção efetiva da i'i|ti| 
lização fiscal, já  que não adotam critérios adequados para tanto. Além disso, ná 
fundos combinam objetivos diversos e conflitantes na mesma fórmula, deixandoi| 
prever a equalização como objetivo explícito170. Como resultado, o FPE e o I I'M, 
no modelo atual, são incapazes de reduzir as disparidades fiscais entres os cuin 
federados.

As fórmulas de distribuição de recursos adotadas por ambos os fundos p.n# 
cem ter sido motivadas por barganhas políticas, e não por razões técnicas, rehuiu 
nando-se de forma tortuosa e pouco sistemática com as capacidades de arrecml» 
ção, os esforços fiscais e as necessidades de gastos dos entes federados.171.

Em outras palavras, a distribuição dos recursos dos fundos de participas^ 
não é baseada em critérios claramente especificados e transparentes, ligados às u 
pacidades tributárias, aos esforços fiscais e às despesas necessárias, e como consc 
quência não se presta a garantir que governos subnacionais possam fornecer um 
nível adequado de serviços com um grau adequado de pressão fiscal172.

Seria essencial para a promoção da equalização fiscal, portanto, que os fim 
dos de participação adotassem um conjunto de critérios bem definidos e adequi 
dos para tal finalidade173.

Além dos critérios de medição da capacidade fiscal e das necessidades ilr 
despesas, já  discutidos acima, vale aqui fazer especial menção à conveniência tir 
mensuração, também, do esforço fiscal dos entes federados. Este último critèri» 
parece ser especialmente importante na realidade brasileira, uma vez que a maioria 
dos tributos atribuídos a governos subnacionais é capaz apenas de fornecer receitai 
significativas para aquelas jurisdições que desfrutam de economias regionais ou 
locais dinâmicas e alto grau de urbanização174.

- Promoção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o Papel dos Fundos de Participação - ^

169 Cf. GASPARINI, Carlos Eduardo; MIRANDA, Rogério Boueri, op. cit., p.34-35.

170 Cf. SHAH, Anwar, Fiscal Federalism  and M acroeconom ic Governance: For Better or for W orse? Fisul 
Decentralization in Emerging Economies: Governance Issues. Kiichiro Fukusaku & Luiz R. de Mello Jr. ed‘. 
Paris; OECD, 1997, p.49.

171 Cf. TER-MINASSIAN, Teresa., op. cit., p.450. Como evidência dessas barganhas, merece destaque a promul 
gação, motivada por intensa pressão dos governos municipais, da Emenda Constitucional n° 55/2007 a qunl 
determina a destinação adicional ao FPM , no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano, de 1% ilu 
arrecadação líquida do IPI e do IR. A propósito, na literatura de finanças públicas, podem ser encontrado» 
advertências relativas à possibilidade de o impacto das transferências intergovernamentais, mesmo quanilu 
baseadas em fórmulas predeterminadas, ser alterado por fatores políticos, gerando considerável incertez^i 
confusão, bem como prejudicando a responsabilidade subnacional. Cf. KHEMANI, Stuti, op. cit., p. 4-5. Esli 
autor cita evidências da Índia e da Nigéria.

172 TER-MINASSIAN, Teresa., op. cit., p.455.

173 Cf. FARAGE, Edna; et. al, p. 72.

174 Para uma análise detalhada das implicações da atribuição de competências tributárias no Brasil, cf. RU-
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h ausência de esforço fiscal individual -  como um critério para a determi-
■ • distribuição de transferências de equalização fiscal -  tem efeitos adversos,
■ ■ / que vários governos subnacionais com mercados pouco desenvolvidos 
mi \e beneficiando das transferências intergovernamentais, as quais são gene- 
ii suficiente para desincentivar o crescimento próprio das receitas regionais 

*is. Consequentemente, esses governos subnacionais têm, após as transferên- 
i recitas per capita significativamente maiores que os demais governos, sem

■ mi implique bom uso da capacidade de crescimento das receitas próprias. Tais 
. Ici ências, portanto, muitas vezes se tornam uma fonte alternativa -  em lugar 

,h umento complementar -  de receitas para jurisdições menos desenvolvidas,
■ ii Miltado não intencionado, m as profundam ente danoso175.

Assim, a inclusão do critério de esforço fiscal individual nas fórmulas de dis- 
aiiçáo dos recursos dos fundos de participação poderia ser valiosa, promovendo 

ponsabilidade fiscal e a eficiência no uso das receitas transferidas, evitando-se 
• o crescimento das receitas regionais e locais próprias fosse desencorajado. 

Com base no exposto, pode-se afirmar que os fundos de participação falham 
•qualização dos benefícios fiscais líquidos diferenciais, afastando-se dos argu- 
iilos da equidade horizontal176 e da eficiência.

Eventuais benefícios de eficiência, nas transferências dos fundos de parti- 
i Hção, seriam significantemente prejudicados pela ausência de critérios explíci- 

ile equalização, bem como pela baixa responsabilidade, corrupção e prática de 
•u i ra fiscal entre os governos subnacionais.

De modo semelhante, a promoção da equidade horizontal pressuporia a 
•■•dição das disparidade fiscais, especialmente no que concerne às necessidades 

gastos e às capacidades de arrecadação de receitas próprias dos estados e mu- 
li ipios177.

As transferências de recursos dos fundos de participação tampouco se jus- 
llu nm pelo argumento da equidade vertical, já  que eles não são adequadamen- 

projetados para levar em conta padrões de renda e sua efetiva redistribuição é

IIINSTEIN, Flávio. A Repartição de Competências Tributárias no Brasil sob a Ótica da Teoria Normativa do 
Federalismo Fiscal. In: Política Fiscal. São Paulo: FGV / Saraiva, 2009, p. 191-252.

• Cf. PRADO, Sergio, op. cit., p.51 (no âmbito do Fundo de Participação do Estado). Cf. SHAH, Anwar. The 
Reform o f Intergovernm ental Fiscal Relations in D eveloping and Emerging M arket Econom ies. World 
Bank, Policy and Research Series Paper No. 23,1994, p.54-55 (faz uma observação semelhante em relação ao 
Fundo de Participação Municipal).

I ’(i Cf. SHAH, Anwar. Fiscal Federalism  and M acroeconom ic Governance: For Better or for Worse?Fiscal 
Decentralization in Emerging Economies: Governance Issues. Kiichiro Fukusaku & Luiz R. de Mello Jr. eds. 
Paris; OECD, 1997, p.49.

I ' Cf. SHAH, Anwar. The Reform  o f Intergovernm ental F iscal Relations in Developing and Em erging M ar
ket Econom ies. World Bank, Policy and Research Series Paper No. 23, 1994, p.102 (argumentando que ape
nas um programa de equalização que leve em conta tanto as necessidades de despesas quanto de receitas dos 
governos subnacionais seria consistente com uma visão ampla de equidade horizontal).
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- Prom oção da Equalização Fiscal no Federalismo Brasileiro: o  Papel dos Fundos de Participação -

muito modesta. De fato, parece remota a possibilidade de as transferênd.ii 
fundos beneficiarem de modo significativo os indivíduos pobres178. Tais 
acabam sendo gastos conforme a influência dos eleitorados regionais sulm* 
representantes legislativos, um processo político que raramente favorece os 
mais pobres.

Ademais, considerando-se que os fundos de participação não adulam 
térios adequadamente relacionados à capacidade fiscal e à necessidade lisial t j U j  
cada governo subnacional, torna-se muito difícil garantir um nível mínimo tlf j r j  
padrão de qualidade -  para aqueles serviços públicos de cada jurisdição. I'm «rtf'"'4 
motivo, nem a igualdade de oportunidades nem os argumentos de equidade i >i|« *  
górica parecem ser razões particularmente convincentes para justificar tais IiiikIhI 
no contexto da equalização fiscal179.

Em relação ao argumento da comunhão de riscos, a federação bra.silriu 
pode muito bem ser a melhor ilustração prática para as críticas, apontadas ;h iiii«, 
a tal argumento no contexto da equalização fiscal. As profundas desigualdades »<i I  
ciais, fiscais e econômicas que afligem o país evidenciam que as poucas “regiões 
sorte” dificilmente contribuem para as demais regiões “sem sorte”. Assim, a d iv u tfV  
de riscos parece ser o menos convincente de todos os argumentos para justificai m y  
fundos de participação por motivos de equalização fiscal. f

Por fim, o argumento político, embora relevante e bem fundamentado, n,hi : 
parece justificar por si mesmo os sistemas de equalização fiscal, talvez com exccçito ■. 
das federações que -  ao contrário do Brasil -  enfrentam sérias ameaças de segrega ■ <. 
ção180. Além disso, na maioria dos casos, a coesão federativa pode teoricamente sn 
realizada com um menor grau de complexidade e custos por outros instrum ent* 
institucionais destinados a promover a cooperação entre os diferentes níveis tlr 
governo. De fato, a secessão pode ser percebida como uma ameaça inexistente nu 
Brasil181, apesar da crescente desunião e desarmonia entre os governos subnacio 
nais facilmente identificada sob as presentes circunstâncias, com o desconfortável 
crescimento das práticas de competição fiscal prejudiciais.

178 Cf. WORLD BANK, op. cit., p. 40.

179 Com a possível exceção do FUNDEB.

180 Essa ameaça de secessão, como Anwar Shah observa, é bastante real, já  que desde 1975 cerca de 40 novos paí
ses foram criados pelo desmembramento de confederações políticas. Cf. A Practitioner’s Guide to Intergov
ernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 4039. Washington:World Bank, 2006, p. 19.

181 Apesar da existência de alguns movimentos separatistas de expressão minúscula, principalmente nos estados 
do Sul, a fragmentação federal não tem lugar de destaque no debate político brasileiro. A última tentativa] 
separatista ocorreu em 1932, quando as forças militares de São Paulo combateram as forças federais com  o 
objetivo de declarar a independência em relação à Federação.
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i ui síntese, as transferências dos fundos de participação dificilmente pode- 
II«... - 1 |ii'.lificadas pelos vários argumentos econômicos, de justiça e políticos da 
!•) .ii ,i>, no fiscal, implicando a perpetuação das disparidades fiscais182.

| itwtidarações Finais

i onsoante se observou acima, a Constituição Federal de 1988, no inciso II 
i 11 ,i 1 1. 161, determina que a legislação que disciplina os fundos de participação 
, ..ui' .i o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios, concre- 

■II,In o princípio da mitigação das desigualdades regionais, princípio este que,
■ - nulo com o art. 3o do texto constitucional, constitui um dos pilares da nossa 
, ilillca federativa.

A promoção do equilíbrio sócio-econômico na federação, pode-se afirmar, 
, iiipóe a correção das intensas disparidades fiscais existentes entre os entes fe- 
* . idos. De fato, parece inviável pretender mitigar os desequilíbrios federativos 

.,i proporcionar condições equitativas para o exercício das competências tribu- 
. i,c. e materiais dos Estados e dos Municípios, equalizando as capacidades fiscais 

o s entes.
Contudo, os mencionados fundos de participação, que consistem nos prin- 

ip.ils programas de transferências intergovernamentais previstos no direito finan-
■ iio brasileiro, na prática não são capazes de promover a equalização fiscal dos 
..U'h federados brasileiros.

Não chega a causar surpresa essa constatação, porquanto os fundos de parti- 
ip.ição sequer adotam objetivos explícitos de equalização fiscal. Os próprios crité- 
in>. legais para a distribuição de receitas de tais fundos aos Estados e Municípios, 
iuilórme se anteviu, são inadequados para medir os parâmetros fiscais dos go- 
>•1 nos subnacionais, bem como para avaliar as suas respectivas capacidades e ne- 
•■ssidades. Ademais, as transferências desses fundos desencorajam a mobilização 

tlc receitas estaduais e municipais, impactando negativamente a responsabilidade 
liscal e criando ineficiências consideráveis.

A ausência de critérios explícitos de equalização nos fundos de participa- 
S,U> insere-se no quadro político e histórico do modelo de federalismo brasileiro, 
o qual, a despeito da progressiva sofisticação da legislação de direito financeiro, 
verificada desde a inauguração da era republicana, nunca foi capaz de eficazmente 
mitigar as disparidades fiscais entre Estados e entre Municípios.

É claro que em uma federação como a brasileira, com dimensões territoriais 
Imensas e desigualdades sócio-econômicas profundamente enraizadas, qualquer 
pretensão de se neutralizar por completo tais disparidades fiscais não passará de

182 Cf. ALENCAR, André Amorim Alencar; G O BETTI, Sérgio Wulff, op. cit., p. 47.
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mera quimera. No entanto, claramente há espaço para uma melhori.i '•iHIllfl 
do sistema federativo corrente, especialmente no que diz respeito à piniii« 
equalização fiscal na distribuição dos recursos dos fundos de participai,.lu

Nesse sentido, as seguintes propostas poderiam contribuir para umi 
de equalização fiscal esperados no âmbito do Fundo de Participação do*. I «U 
do Fundo de Participação dos Municípios:

(i) Alteração do modelo de distribuição dos recursos desses fiiiiiinn. >f 
adoção de critérios explícitos de equalização, apropriados pai a .1 mH 
ração das disparidades fiscais entre os entes federados. Espet tli> ainf 
estes critérios deveriam permitir a quantificação da capacidade li- 4U 
esforço fiscal e da necessidade de despesas de cada ente;

(ii) Previsão, na legislação de direito financeiro, de revisões periódn ,1* 1« 
gatórias da estrutura de financiamento e repartição de recurso-, di 
bos os fundos. Essas revisões, extremamente oportunas para uni.i I* 
ração em constante evolução como a brasileira, possibilitariam o ><j 
fino desses elementos, com base em avaliações empíricas dos 
alcançados na prática, identificando-se os eventuais erros e ai < 1 iu| I 
adaptando os fundos de participação às novas realidades económii *|( 
sociais da federação;

(iii) Formação de um órgão oficial multijurisdicional, composto poi n-jii#i 
sentantes dos três níveis de governo, que exerça o papel de fórum Ifiíjh 
rativo, para as deliberações referentes ao funcionamento e ao apiimtt* ' 
ramento das transferências intergovernamentais. Dependendo d.i »»tf 
natureza jurídica, este órgão também poderia ser responsável pelo 
lamentação administrativa destes fundos e pela mensuração e puMliãí ■ 
ção dos dados de disparidades fiscais entre os entes federados.

(iv) Ampliação da arrecadação de receitas próprias de Estados e Município-»1”) 1 

principalmente por meio da estruturação de agências fiscais subnadoiiiilt 
mais modernas e eficientes e da criação de incentivos para o pleno exi-uf l 
cio dos poderes tributários constitucionalmente concedidos; e !

Não se pretende, aqui, sugerir que tais propostas poderiam ser facilmi-iilí 
colocadas em prática. Muito pelo contrário, podem ser esperadas fortes resistêiu U11 

por parte dos atores envolvidos, potencializadas em grande parte pelas percepyu1! 
negativas que costumam marcar 0  financiamento intergovernamental.

Conforme a descrição bem-humorada de SF1AH, representantes do govei tu» 
federal tendem a considerar que dar dinheiro e poder para os governos subnaciu 
nais é como dar uísque e chaves do carro para um adolescente. Eles acreditam qiiü

183 Cf. SANTOS, Galvão dos; et al. ANTÔNIO, Gustavo. Potencial de Arrecadação Municipal e o PMAT, In 
Revista do BNDES, n. 29, 2008, p. 401.
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»1. i .li liansferências intergovernamentais permitem a estes governos conti
ni ■! I.ii ra de gastos, levando o governo nacional a se deparar, em seguida, 

« • ur.cquências de políticas públicas imprudentes. Experiências anteriores
i a ii itnsíerências também costumam evidenciar que “o dinheiro não compra 

i i i rins são tratadas como um ganho extraordinário e gastas de forma me
ni | ’ li r. em entes federados beneficiados, pouco melhorando a prestação dos 
i 1'iihlicos destes entes. Já os cidadãos vêem a concessão de transferências 
■ mi ei governamentais como a arte mágica de passar dinheiro de um gover- 

■ ' iiilm e vê-lo desaparecer no ar. Estas percepções infelizmente estão bem 
i ' iil.ulas na realidade dos países emergentes, nos quais o foco principal das 

||4 ' «'in ias fiscais está na divisão das benesses184.
'ii i.iso brasileiro, as mesmas percepções também soam um tanto realistas. 

|i i<il lios federativos constantes e o mau uso do dinheiro público pelas diferentes 
pi - de governo colocam em dúvida a possibilidade de se chegar a um consenso
I . i iclormulação dos fundos de participação nos moldes sugeridos acima.

I >cvc-se admitir que qualquer tentativa de reforma do sistema de transferên- 
■i-'i governamentais brasileiro inevitavelmente implicaria ganhos para alguns 
Icdcrados e perdas para outros, enfrentando forte resistência dos potenciais 

p i i lot es e demandando longas discussões e tensas barganhas políticas185.
No exame desse ponto, não se pode deixar de mencionar que o fato das 

i i i* lèncias intergovernamentais estarem consagradas na Constituição Federal 
:.tf i-»MH, com critérios rígidos de financiamento e de distribuição, ao longo dos 
ì mH riu práticas habituais em sucessivas gerações de governadores e prefeitos.
* -nliança política sobre as transferências de recursos dos fundos de participa- 
■ Mas como uma fonte relativamente estável e previsível de financiamento para 

.iplrmentar as receitas regionais e locais, tem transformado estes pagamentos 
■ vacas sagradas” do federalismo fiscal brasileiro.

Nesse cenário político, expectativas irrealistas de soluções ideais devem ser 
i ’ ai ladas em favor do comprometimento com alternativas viáveis. Além disso, 

- li hates sobre a reforma dos fundos de participação devem envolver, necessa- 
 cute, representantes de todos os níveis de governo, bem como organizações

■ I I. A Practition er’s Guide to Intergovernm ental Fiscal Transfers. Policy Research Working Paper No. 
111.19. WashingtomWorld Bank, 2006, p.17.
I lim o resultado das restrições do sistema político e das tensões entre os três níveis de governo no Brasil, a 
I Inião tende a ser compelida a negociar com governadores e prefeitos para encontrar soluções para as ques- 
liies nacionais. Mesmo que esta tendência seja positiva a partir das perspectivas da democracia e do federa
lismo, há também o efeito perverso de impedir a redução das desigualdades inter-regionais e intra-regionais 
devido ao enfraquecimento financeiro e político do governo federal. Cf. SOUZA, Celina, op. cit., p.48.
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tia sociedade civil, e identificar os custos e benefícios de cada alternai iva i 
clara e transparente186.

Afinal, o regime federativo exige um compromisso contínuo enlif Ml 
des de governo, com flexibilidade para se adaptar às mudanças sodai* r  mn 
cas e capacidade de sustentar, de forma pacífica, tanto a união política <|ii«it| 
versidade natural de tais unidades, num quadro de democracia e de co<i| w|

Se redesenhado para incorporar adequadamente os parâmetros d 
mento e distribuição -  com base na mensuração das capacidades e eslou,o|| 
e das necessidades de gastos dos entes federados -  o sistema de transfert«# 
equalização fiscal pode ser uma valiosa ferramenta para a almejada mlu# 
disparidades inter-regionais e intra-regionais na federação brasileira, pimi 
a equidade, a eficiência e a unidade política da nação.

186 Cf. BO U ERI, Rogério ; et al. Descentralização Fiscal, Harmonização Tributária e Relações Intergovei 1 1 4  

tais: com o Distintas Federações Reagem aos Desafios da Globalização. In: Fernando Rezende (C oon l},] 
safios do Federalism o Fiscal. Rio de Janeiro: FGV, 2006, p.46.

187 Cf. M ONTERÒ, Antonio Jiménez. Federalism o Fiscal -  Teoria Y  Práctica . Valencia: Tirant Lo Bkmi||f| 
ed„ 2003, p.35.
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