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Introdução 
 
O Brasil é uma federação de dimensões continentais, cujos Estados-membros são 
caracterizados por grande diversidade e desigualdades demográficas, econômicas e 
sociais. Nos últimos anos, as relações intergovernamentais no Brasil têm sido marcadas 
por fortes desequilíbrios fiscais e econômicos, merecendo destaque a dependência 
econômica dos governos subnacionais à União.1 Este capítulo apresenta uma análise de 
nossa organização federativa sob a ótica da Economia da Informação e dos Incentivos, 
buscando identificar alguns dos principais desafios de nossa estrutura intergovernamental 
e propor algumas soluções discutidas nas pesquisas desenvolvidas pelos autores. 
 
Para isso, o capítulo está organizado em mais sete seções, além dessa introdução. Na 
próxima seção, discutem-se as diversas formas de centralização política do Estado, 
abordando-se a seguir as vantagens e dificuldades associadas à descentralização. Nas 
quatro seções seguintes são discutidos os principais desafios que se apresentam no 
federalismo fiscal brasileiro, a saber: a pulverização e aglutinação de municípios; 
problemas de incentivos relacionados à condução da política fiscal dos entes subnacionais; 
a questão das transferências intergovernamentais; e as consequências da competição 
fiscal. Finalmente, a última seção conclui com os principais resultados do capítulo.  
 
As formas de Estado e o federalismo administrativo e fiscal 
 
Forma de Estado é a maneira como o poder político é distribuído no país. As clássicas 
formas de Estado são representadas pelo Regime Unitário (ou Estado Unitário) e 
Sociedades de Estado, destacando-se a Confederação (ou Sistemas Confederados) e a 
Federação (também conhecido por Estado Federal ou Estado Federativo).  
 
O Estado Unitário se caracteriza pela centralização política, em que o poder é atribuído 
apenas ao conjunto central da estrutura orgânica estatal, sem admitir descentralização 
política, exceto a descentralização territorial, que é mínima e tem caráter administrativo. O 
controle das decisões governamentais está nas mãos do governo nacional, ou seja, não há 
governos estaduais ou municipais com poderes políticos constitucionais. São exemplos 
desse tipo de sistema Japão, França, Portugal, Espanha e Nova Zelândia.2 
 
Os Sistemas Confederados são aqueles em que os estados membros são politicamente 
mais fortes que o governo central, por exemplo, a União Europeia. Nesse caso, o governo 
central é um mero coordenador de esforços, sendo que cada membro tem suas próprias 

 
1 Bijos (2012). 
2 Arvate e Biderman (2004, p. 423). Ainda que a Espanha seja formada por 17 comunidades autônomas e 
duas cidades autônomas, os estatutos de autonomia são leis orgânicas aprovadas pelo congresso nacional, 
e não constituições aprovadas localmente. Por essa razão, a Espanha é considerada um estado unitário, 
apesar da grande autonomia de gestão de suas comunidades. Existe uma recorrente discussão sobre a 
transformação do país em uma federação, que voltou a tomar fôlego após o movimento separatista da 
Catalunha em 2017.  
Vide: https://www.abc.es/espana/abci-federalismo-espana-cambios-201211050000_noticia.html 



 

 

leis, mas concorda em abrir mão de parte circunscrita de seu poder de legislar em prol de 
uma legislação comum com os demais membros da confederação (por exemplo, um único 
Banco Central, uma única política de imigração, alfandegária, etc.), visando obter 
vantagens decorrentes da integração sem perder soberania política. Alteradas as 
condições que o conduziram a integrar a confederação, um Estado pode, em tese, 
abandoná-la e agir com poder político lastreado apenas em seu ordenamento jurídico 
próprio,3 conforme aconteceu em março de 2017 com o anúncio oficial do Reino Unido 
sobre sua decisão de saída da União Europeia - o Brexit. 
 
O Estado Federativo4 comporta a descentralização política, administrativa e fiscal, sendo 
atribuídos poder e capacidade política aos entes integrantes do sistema. A soberania é 
una, mas a Constituição reserva aos integrantes autonomia, maior ou menor conforme o 
país, que lhes permite atuar com certa liberdade dentro dos padrões definidos em sua 
Carta. Existe, portanto, autonomia com interdependência entre as partes, resultando em 
uma divisão de funções e poderes entre os níveis de governo. Assim, a Constituição define 
o “Pacto Federativo”, que é um acordo firmado entre a União e os entes federados em que 
são estabelecidas as funções, direitos e deveres de cada uma das partes. Não há 
hierarquia entre Estados-membros e União, mas cada ente federativo cede parcela de sua 
soberania para um ente central, responsável pela centralização e unificação do Estado. 
Atualmente, pelo menos 28 países, que abrigam mais de 40% da população mundial, são 
amplamente considerados federativos. A lista desses países inclui alguns dos maiores 
países do mundo em extensão territorial ou população (Rússia, Canadá, Estados Unidos e 
Brasil; Índia, Paquistão e Nigéria), além de algumas das maiores economias do planeta, 
como a Alemanha e a Índia.5  
 
Em suma, no Estado Unitário podem existir diversas formas de descentralização 
administrativa, legislativa ou até mesmo política, mas essa descentralização é delegada 
pelo poder central, que pode até mesmo suprimi-la. Na Federação e na Confederação, por 
sua vez, existe uma descentralização política formalizada na Constituição, o que garante 
maior estabilidade aos entes locais, uma vez que o ente central não pode suprimir essa 
descentralização. Enquanto na Federação os entes detêm autonomia, mas não podem 
retirar-se desse pacto, na Confederação os entes mantêm sua soberania e podem a 
qualquer momento se separar. 
 
O Federalismo Fiscal é o ramo da ciência econômica dentro da economia do setor público 
que procura estudar a repartição fiscal e de competências entre as diferentes esferas de 
um governo, buscando sempre a maximização da eficiência da arrecadação de recursos 
para os governos e melhor oferta de bens e serviços públicos6 à população de uma forma 
geral. Portanto, o foco do federalismo fiscal é entender como se dividem entre os 
diferentes entes de uma federação as responsabilidades de geração (tributação) de 
recursos públicos, assim como de alocação e execução das despesas públicas, ou seja, o 
estudo da descentralização tributária, fiscal e alocativa. 

 
3 Carvalho Filho (2001). 
4 Também conhecido por Federação, termo que se origina de foedus, vocábulo latino, com o sentido de 
aliança (pacto, união). 
5 Anderson (2009). 
6 No que se segue, usaremos o termo genérico “bens públicos” em referência mais geral a “bens e serviços 
públicos”, de forma a tornar a leitura mais fluída, ainda que estejamos conscientes da distinção formal entre 
os dois termos, uma vez que muitos serviços públicos não têm as características definidoras de bem público. 



 

 

 
Do ponto de vista fiscal, existem diferentes formas de descentralização, sendo a mais 
“pura” aquela em que os entes federados têm total autonomia na definição e na 
arrecadação dos impostos que aplicarão localmente, bem como na alocação dos gastos 
locais. As formas mais comuns, no entanto, envolvem os mais variados níveis de 
cooperação entre os diferentes membros de uma federação. No caso do Brasil, segundo 
Conti,7 a Constituição Federal de 1988 - de agora em diante referida simplesmente por 
CF88 - desenhou um federalismo fiscal bastante rígido, amparado em: (i) competências 
tributárias exclusivas para todas as pessoas jurídicas de direito público interno; (ii) 
transferências constitucionais mandatórias (cf. Art. 157 a 162 da CF88, que disciplinam o 
mecanismo de transferências fiscais); (iii) transferências verticais voluntárias para os fins 
mais diversos, a exemplo dos fundos de desenvolvimento regional; (iv) determinações a 
priori de destinações orçamentárias por todos os entes, a exemplo do que ocorre com a 
educação; e (v) autonomia financeira e orçamentária para os entes federativos.  
 
Para alguns autores,8 no que tange à repartição de competências e encargos entre os 
entes da Federação, a Constituição de 1988 é autoexplicativa em relação às atribuições da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios no sistema tributário, 
estabelecendo, ainda, os mecanismos de distribuição da receita. Essa clareza, contudo, 
não se verifica na distribuição de encargos e responsabilidades sobre as políticas públicas, 
gerando competências conjuntas e concorrentes.  
 
Quanto à autonomia concedida aos estados, Distrito Federal e municípios, a União tem 
competências privativas, definidas no Artigo 22 da CF88, que lhe conferem a 
responsabilidade pela soberania e a integração nacional, tais como legislar sobre: “I – 
direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial 
e do trabalho; VI – serviço monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais; XV – 
emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; XXVIII – Defesa 
territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional”.9 Os 
municípios têm competências privativas associadas a serviços públicos de caráter local 
(Artigo 30 da CF88), tais como o transporte coletivo e as leis de parcelamento do solo. 
Finalmente, os Estados têm competência residual, ficando estabelecido no Artigo 25, §1º 
da CF88 que “são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas 
por esta Constituição”.5 
 
O Artigo 23 da CF88 lista os assuntos que são de competência comum das três esferas, o 
que implica na necessidade de coordenação de esforços. Como exemplo tem-se a saúde e 
assistência pública, a proteção ambiental, o combate à pobreza e a educação para o 
trânsito. A CF88 prevê diversos mecanismos de cooperação, como o estabelecimento de 
órgãos regionais de desenvolvimento, os repasses obrigatórios de receitas tributárias 
intergovernamentais e a concessão de subsídios e incentivos. 
 
Algumas vantagens e desafios da descentralização 
 
O federalismo fiscal nos permite identificar, grosso modo, as principais vantagens da 
descentralização fiscal. Talvez o mais fundamental benefício da descentralização diga 

 
7 Conti (2004), p. 28. 
8 Bijos (2012). 
9 Arvate e Biderman (2004), p. 423. 



 

 

respeito ao seu potencial de gerar uma alocação mais eficiente do gasto público local. De 
fato, quanto mais próximo do consumidor final se encontrar o tomador da decisão sobre 
como alocar o gasto público, mais se espera que este tomador de decisão consiga 
satisfazer as preferências desse consumidor quando há descentralização política, 
administrativa e fiscal. Um prefeito, por exemplo, terá incentivo a satisfazer os interesses 
dos moradores de seu munícipio ao planejar o gasto público de forma a garantir sua 
sobrevivência política.10 Já um governador deve decidir como alocar os recursos em todo o 
território estadual, podendo, assim, ser levado a tomar decisões uniformes que satisfaçam 
menos um município específico.11  
 
Essa eficiência local tem inclusive um efeito de aumento de eficiência global, na medida 
em que permite uma “especialização” da provisão de bem público local como resultado de 
um equilíbrio competitivo entre prefeitos, concorrendo pela satisfação dos cidadãos (que 
geram impostos se morarem em seus municípios) e os cidadãos que podem escolher onde 
morar.12 Assim, um município originalmente caracterizado por ter uma grande parte da 
população formada por casais jovens com filhos verá seu prefeito investindo fortemente em 
escolas públicas de qualidade, atenção pública de saúde às crianças, parques públicos 
infantis, etc. – e então mais casais jovens se sentirão atraídos por morar nesse município, 
o que trará incentivo adicional ao prefeito em alocar recursos públicos nessas áreas. Já um 
município com elevada proporção de idosos em sua população tenderá a ter um prefeito 
preocupado com atenção à saúde dos idosos, acessibilidade, lazer dirigido a essa faixa 
etária, etc., o que atrairá mais ainda a população de aposentados, aumentando os 
incentivos para que o prefeito aloque recursos nessas áreas. Como resultado, aumenta-se 
o bem-estar social de toda a população, comparativamente a uma decisão centralizada em 
um país unitário, que tende a focar em homogeneização do gasto público em todo o 
território nacional. 
 
Pode-se elencar uma série de outras vantagens associadas à descentralização fiscal, 
como, por exemplo, maior envolvimento dos cidadãos no controle social dos gastos 
públicos e atos administrativos de seus prefeitos, uma vez que são eles os responsáveis 
pela provisão de bem público local. Isso tende a aumentar a accountability e a consolidar a 
democracia. A descentralização também traz consigo, sobretudo em países grandes e 
diversos, os benefícios da “experimentação”. De fato, as decisões descentralizadas fazem 
com que diferentes jurisdições encontrem soluções distintas para problemas semelhantes 
de forma e que, com o tempo, as melhores soluções se tornem conhecidas e sejam 
implementadas por outras jurisdições, horizontal e verticalmente, como ocorreu no Brasil 
com o Programa Bolsa Família.13 Compare essa situação extremamente ágil e dinâmica 
com uma decisão única tomada por um governo central a ser aplicada em todo o país.14  

 
10 Oates (2005). 
11 Esse resultado é a essência do Teorema de Descentralização de Oates (1972, p. 34-35). 
12 Tiebout (1956). 
13 O Bolsa Família se iniciou como um programa de renda-mínima no município de Campinas em fevereiro de 
1995 (ver https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/2/24/brasil/40.html) e foi então adotado pelo Governo do 
Distrito Federal no mesmo ano como o Programa Bolsa-Educação, para depois ser adotado e expandido pelo 
governo federal, inicialmente como o Programa Bolsa-Escola no governo Fernando Henrique Cardoso em 
2001 e, posteriormente, como o Programa Bolsa Família no governo Lula em 2004.  
14 Mais vantagens incluem, por exemplo, certa evidência de que a descentralização ajuda os cidadãos a 
controlarem a tendência à expansão da burocracia – evidência essa inclusive testada para o Brasil: ver 
Guedes e Gasparini (2007) – e melhorias na provisão de saúde primária – Gadelha (2011) mostra uma 
redução na mortalidade infantil associada à descentralização –, entre outras. 



 

 

 
Por outro lado, a literatura econômica também elenca algumas desvantagens associadas à 
descentralização, das quais se destacam questões de escala e escopo na produção do 
bem ou serviço público. Veja, por exemplo, a atenção à saúde para o caso de média e alta 
complexidade. Alguns equipamentos (p. ex. ressonância magnética) ou equipes (p. ex. 
cirurgiões especializados em transplante de coração) se tornam extremamente caros e 
ociosos em municípios de população muito pequena, de forma que a oferta mais 
centralizada ao nível de uma região, envolvendo vários municípios contíguos, tornaria a 
provisão desse bem público muito mais eficiente.15 Destaca-se ainda o fato da provisão 
descentralizada em geral não levar em consideração efeitos que transbordam as fronteiras 
locais (externalidades, efeito spillover), gerando assim uma ineficiência na provisão de um 
bem público, se visto do ponto de vista mais global. Por exemplo, o uso da irrigação com 
as águas de um rio em um município pode reduzir fortemente a provisão de água potável 
em um município rio abaixo, de forma que a intensidade do uso quando a decisão é 
tomada de forma descentralizada pode ser ineficiente do ponto de vista da nação.16 
 
Outras questões envolvem o fato de que, para que a descentralização resulte em ganho de 
eficiência, é necessário o preenchimento de uma série de requisitos quanto ao 
funcionamento das instituições. Se a democracia está menos consolidada em um 
município que é historicamente comandado por uma dinastia política, o efeito sobre a 
accountability e o envolvimento da população acima elencado pode ser bem mais 
reduzido. Analogamente, se houver grande diferença na qualidade do serviço público 
municipal com relação ao nacional, podem-se criar novas fontes de ineficiência na 
alocação descentralizada dos recursos públicos.17  
 
Nas seções a seguir, discutiremos alguns desafios importantes que se apresentam ao 
federalismo fiscal brasileiro, apresentando também algumas propostas de solução. Nossa 
análise tomará por base a economia da informação e dos incentivos, bem como pesquisas 
desenvolvidas pelos autores deste capítulo.  
 
Pulverização e aglutinação municipal 
 
Entre os anos de 1980 e 2000 o número de municípios no Brasil passou de 3.974 para 
5.560,18 um aumento impressionante de 40% em 20 anos.19 Além do princípio da maior 
proximidade entre o tomador de decisão e os cidadãos beneficiados discutido 
anteriormente, podemos elencar três importantes fatores para explicar esse fenômeno.  
 
O primeiro foi a luta pelo restabelecimento da democracia no país, que trouxe consigo uma 

 
15 Teixeira, MacDowell e Bugarin (2002). 
16 Em inglês usa-se a expressão “spillover effect” para o efeito transbordamento; vide Oates (2005). 
17 Para uma discussão mais cuidadosa dos prós e contras da descentralização consultar, por exemplo, Tanzi 
(1995) ou ainda Oates (1972 e 2005). 
18 Tomio (2002). Em 2019, o Brasil contava com 5.570 municípios.  
19 Em termos percentuais, a região Norte foi a que mais aumentou o número de municípios, com uma taxa de 
190%. Por outro lado, em termos absolutos essa região cai para o penúltimo lugar, com 296 novos 
municípios enquanto a região Sul criou 470 municípios, nesse mesmo período, ficando em primeiro lugar. Em 
termos relativos, a região Sudeste for a que menos criou, com uma taxa de 18%, enquanto, em termos 
absolutos, a região Centro Oeste foi a que menos criou municípios, um total de 138 municípios (Tomio, 2002, 
Tabela 1, p. 63). Vale notar que quase metade dos municípios criados nesse período na região Norte o foram 
no Tocantins (133 dos 296), um estado criado na CF88, sendo, portanto, natural e única essa expansão. 



 

 

rejeição geral a tudo aquilo que caracterizou o regime militar, dentre o que se destaca a 
centralização. Assim, mesmo antes da transição se completar com a CF88, teve início a 
descentralização fiscal e a criação de novos municípios.  
 
Esse movimento foi facilitado pelo segundo fator, também associado à volta à democracia: 
a CF88 delegou aos estados a responsabilidade de conduzir os processos de 
emancipação de seus municípios, estabelecendo, inclusive, que cada Estado definisse 
suas próprias regras. Assim, enquanto na Bahia optou-se por exigir uma população mínima 
de 12541 habitantes para se solicitar a constituição de um novo município em 1989 (Lei 
Complementar nº 01/89), no Amapá esse requisito era de apenas 948 habitantes em 1992 
(Lei complementar nº 01/92). Com essa delegação de competência, dificilmente as 
assembleias legislativas estaduais barravam a formação de novos municípios.20 Uma boa 
ilustração dessa tendência é o caso do Rio Grande do Sul, onde no curto espaço de uma 
dois anos entre 1991 e 1993 foram criados 94 municípios.21  
 
Vale notar aqui que, no período em que houve autonomia estadual na regulamentação da 
criação de municípios, o governador do Estado pode ter se tornado relevante na contenção 
ou expansão desse processo. Assim, num estado em que o partido do governador está 
consolidado no poder, esse governador tem menos incentivo a criar novos municípios do 
que um estado em que há alta rotatividade de partidos, em cujo caso, o governador pode 
estimular estrategicamente a criação de novos municípios justamente em localidades em 
que seu partido não é hegemônico. O Rio Grande do Sul, estado que mais criou 
municípios entre 1980 e 2000 (256 municípios novos) foi governado por cinco partidos 
diferentes, de forma intercalada, nesse período, enquanto a Bahia, um estado maior mas 
que menos criou municípios no período (50 municípios), foi governado por três partidos, 
sendo que o PFL se manteve no poder a partir de 1991 até o fim do período.22 
 
Finalmente, e aqui é importante a análise sob a ótica da Economia da Informação e dos 
Incentivos, a regra do cálculo de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) criou um claro incentivo financeiro à pulverização de pequenos municípios. De fato, 
os coeficientes que definem a participação de um município que não é capital, nem cidade 
com mais de 142.633 habitantes (correspondendo a 86,4% do total do fundo), beneficiam 

 
20 Veja Tomio (2002). De fato, aconteceu então um fenômeno conhecido na Teoria dos Jogos, mais 
especificamente na análise dos grupos de influência política, em que uma decisão subótima do ponto de vista 
do bem-estar geral beneficia fortemente um pequeno grupo, ao mesmo tempo em que prejudica fracamente 
um grande grupo. O grupo maior, pelo pequeno custo que cada indivíduo paga, termina não se organizando 
para impedir que essa decisão seja aprovada. Veja, a esse respeito, Persson e Tabellini, 2000, capítulo 7. 
21 Favero (2004). Esse movimento somente foi controlado quando, em 1996, foi aprovada a Emenda 
Constitucional no. 15, que devolveu ao Governo Federal a prerrogativa de regulamentação da criação de 
novos municípios. Ainda assim, a pressão continuou agora via o Congresso Nacional, e a presidente Dilma 
Rousseff teve que vetar integralmente por duas vezes, em 2013 e em 2014, projetos de lei estabelecendo 
regras para a criação de novos municípios. 
22 Vale notar que um dos três partidos que governou a Bahia nesse período foi o PDS do qual foi formado o 
PFL e que Antônio Carlos Magalhães foi governador da Bahia no período tanto pelo PDS como pelo PFL. 
Cabe, aqui, um paralelo entre a formação estratégica de municípios e a definição de distritos eleitorais nos 
Estados Unidos, que produz o gerrymandering, ou o desenho estratégico dos distritos eleitorais de forma a 
favorecer o partido no poder (Gul e Passendorfer, 2010). Vale notar ademais que um governador pode ter 
incentivo a restringir a formação de municípios para evitar ter que lidar com as reclamações com relação às 
perdas dos municípios que perdem recursos. Isso pode explicar as diferenças no número de municípios 
criados entre 1980 e 2000 de acordo o estado: enquanto o Pará criou 56 municípios, seu vizinho Amazonas 
criou apenas 1 município nesse período. 



 

 

os municípios de menores populações, alocando maior volume de recursos per capita para 
esses municípios do que para municípios maiores. Assim, o coeficiente usado nesse 
cálculo para uma cidade de 1000 habitantes é de 0,6 enquanto o coeficiente de uma 
cidade de 30000 habitantes é de 1,4,23 de forma que o pequeno município recebe mais de 
10 vezes mais recursos, em termos per capita, do que o município maior, ceteris paribus. 
Diante dessa vantagem, ainda que o desmembramento tenha o efeito geral de reduzir os 
recursos para os demais municípios que permanecem na mesma faixa populacional, ele 
pode ser extremamente benéfico para a pequena região que se desmembra, tanto mais 
quanto menor for sua população.  
 
A evidência quanto ao efeito desse incentivo adverso ao desmembramento de pequenos 
municípios é clara: dos 1405 municípios criados entre 1984 e 1997, 52% (735) tinham 
menos de 5 mil habitantes e 78% tinham menos de 10 mil habitantes. A criação de 
municípios estimulada, entre outros fatores, pela regra de distribuição do FPM, não 
necessariamente teria de ser prejudicial ao país como um todo. A evidência empírica, no 
entanto, não caminha nessa direção. De acordo com cuidadosa análise de dados, esses 
novos municípios tiveram as seguintes consequências econômicas e sociais adversas: “(i) 
aumentaram o volume absoluto e relativo de transferências de receitas originadas nos 
municípios grandes para os pequenos (e do Sudeste para o resto do país), com o provável 
efeito de desestimular-se a atividade produtiva realizada nos grandes municípios (e no 
Sudeste), sem estimulá-la nos pequenos (ou nas demais regiões); (ii) beneficiaram 
pequena parte (não necessariamente a mais pobre) da população que vive nos pequenos 
municípios, e prejudicaram a maior parte, que habita os outros, cujos recursos se tornaram 
mais escassos; e (iii) aumentaram os recursos utilizados com gastos legislativos, ao 
mesmo tempo em que reduziram, em termos relativos, o montante de recursos disponíveis 
para programas sociais e investimentos.”24 
 
Ainda, estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio (Firjan), no ano de 2018, 
mostrou que a proliferação de municípios não tem favorecido uma situação fiscal 
equilibrada: um em cada três municípios brasileiros não consegue gerar receita suficiente 
sequer para pagar a Câmara de Vereadores e a estrutura administrativa da prefeitura.25 E 
outros autores mostraram que a criação de municípios não tem gerado os efeitos 
esperados no que diz respeito à melhor provisão de bens públicos, tendo os municípios 
que se dividiram, ao contrário, mostrado resultados estatisticamente piores que os 
demais.26  
 

 
23 Vide Bugarin e Marciniuk (2017), Online Appendix. Para se calcular o montante de recursos do FPM que 
vai para cada município típico (exceto a capital do estado), toma-se esse coeficiente populacional, que é 
dividido pela soma de todos os coeficientes populacionais das cidades do Estado (menos da capital), 
gerando-se o coeficiente populacional relativo desse município, que então é multiplicado por 86,4% do total 
de recursos reservados a esse estado pelo FPM. Uma regra distinta se aplica à capital e um adicional de 
3,6% do montante total é distribuído para os municípios com população maior que 142.633 habitantes. 
24 Gomes e MacDowell (2000). 
25 https://firjan.com.br/noticias/ifgf-brasil-2019-1.htm?&IdEditoriaPrincipal=4028818B46EEB3CD0147276DBF 
7865ED. 
26 Mattos e Ponczek (2013). De fato, o trabalho encontra “uma redução de mais de 1 ponto percentual na 
provisão de coleta de lixo, esgotamento sanitário e eletrificação; redução na escolaridade média em torno de 
0,16 anos; aumento de mais de 1 ponto percentual no analfabetismo para os municípios que se dividiram em 
relação aos que não se dividiram; queda na renda per capita de cerca de R$6; e queda no IDH por volta de 
0,007”. 



 

 

A Economia da Informação e dos Incentivos prevê diferentes formas para se enfrentar os 
problemas associados à excessiva descentralização. A primeira delas seria acabar com a 
assimetria de tratamento no que diz respeito às transferências per capita do FPM de 
acordo com o tamanho populacional do município. Se os valores per capita forem 
igualados ou mesmo aproximados, desaparecerá um dos principais incentivos à criação de 
municípios.  
 
Essa mudança pode ser de difícil implementação, especialmente pelas reações políticas 
do grande número de pequenos municípios existentes no país.27 Portanto, para se efetuar 
uma alteração dessa natureza, que envolve uma mudança relativa no volume de recursos 
do FPM em desfavor dos municípios menores, pode ser necessário uma transição gradual 
que permitiria o ajuste dos municípios à nova realidade das transferências. Destarte, um 
horizonte de vários anos, em que a cada ano as transferências se aproximariam mais de 
uma divisão igualitária em termos per capita, aumentando, por exemplo, o número de 
classes populacionais na definição do coeficiente populacional, poderia ajudar nessa 
direção.28 
 
Naturalmente, se o objetivo for não só acabar com a criação de municípios, mas também 
induzir uma redução no número de pequenos municípios, essa seria uma medida 
extremamente eficaz e acertada. Vale notar aqui que esse fenômeno de incentivar a fusão 
de municípios já se tornou política pública em países em que a taxa de fecundidade já se 
reduziu há mais tempo e que se encontram em fase de decaimento populacional, como, 
por exemplo, Japão e Austrália.29 Considerando-se que o Brasil estará entrando daqui a 
alguns anos em sua fase de declínio populacional, o problema dos “micromunicípios” se 
torna ainda mais preocupante, e uma política de mudança de regra de distribuição do FPM 
se mostra ainda mais razoável. É importante observar que uma fusão de municípios 
envolve uma série de reduções de custos administrativos, como, por exemplo, redução de 
dois para um no número de câmaras municipais e de prefeituras; portanto, a simples 
equalização das transferências per capita já traria consigo o incentivo à fusão de 
municípios.  
 
Os estudos citados acima sugerem que o principal risco envolvido no processo de 
descentralização da provisão de bem público está se manifestando no país: o problema de 
escala e de escopo. De fato, como discutido anteriormente, a provisão descentralizada, se 
for dirigida a uma população muito pequena, pode tornar-se extremamente cara e talvez 
até proibitiva. A segunda solução prevista pela teoria econômica para lidar com esse 
problema é a união (sem que haja necessidade de fusão) de diversos municípios menores 

 
27 Aproximadamente 25% dos nossos municípios tinha menos de 5 mil habitantes, 50% até 10 mil e 75% até 
20 mil habitantes em 1997 (Gomes e MacDowell, 2000). 
28 De fato, o resultado totalmente igualitário envolveria um coeficiente populacional para cada possível 
população total, ou seja, os intervalos populacionais, que hoje são em número de 18 e podem ter um 
tamanho de mais de 10000 habitantes, passariam a ter tamanhos cada vez menores até se chegar ao 
tamanho unitário. Vide Bugarin e Marciniuk (2017), Online Appendix. 
29 Dollery e Yamazaki (2018). No dia 5 de novembro de 2019, o Presidente da República encaminhou ao 
Senado Federal a Proposta de Emenda Constitucional nº 188, chamada de “PEC do Novo Pacto Federativo”, 
que, entre outras disposições, estabelece que aqueles municípios que tenham menos de cinco mil habitantes 
e arrecadação em impostos inferior a 10% do total de suas receitas, sejam incorporados a municípios 
vizinhos. Essa PEC constitui um dispositivo mais direto que vai na direção da tendência internacional, ainda 
que alinhe menos os incentivos do que uma mudança na regra do FPM que induza os municípios a, 
voluntariamente, buscarem essa incorporação. 



 

 

para juntos proverem, de forma consorciada, o bem público que demanda escala e/ou 
escopo para sua provisão eficiente. Há estudos que foram precursores em estudar os 
problemas associados à provisão descentralizada na área de saúde no Brasil e em 
analisar como esses problemas podem ser resolvidos pela oferta consorciada do 
atendimento à saúde de média e alta complexidade.30 
 
Esses estudos mostram os benefícios da provisão conjunta, mas também as dificuldades 
da estabilidade de uma estrutura na forma de consórcios intermunicipais de saúde. A 
primeira dificuldade é a variabilidade das preferências de um prefeito quanto à provisão 
conjunta, associada ao processo político. De fato, um prefeito pode estar muito 
empenhado em apoiar com sua cota-parte um consórcio intermunicipal de saúde quando, 
de repente, um evento inesperado traz pressão sobre as contas públicas como, por 
exemplo, uma catástrofe natural (seca prolongada, enchente, desabamentos, etc.), 
fazendo com que o cumprimento das obrigações com o consórcio se torne menos 
fundamental. A segunda dificuldade é a existência do comportamento free rider (carona) de 
se aproveitar da estrutura montada para garantir o atendimento aos seus munícipes, mas 
deixando de pagar sua cota-parte. Como se trata de serviço de saúde mantido com 
recursos públicos, a CF88 exige o atendimento a todos.31  
 
Um ponto importante a se destacar refere-se ao papel do governo central como “regulador 
do federalismo” na solução de problemas do tipo free rider para a manutenção dos 
consórcios intermunicipais. Caso os municípios assim decidam em contrato espontâneo, o 
Poder Executivo Federal poderá destinar diretamente ao consórcio intermunicipal a parcela 
correspondente à cota-parte dos municípios consorciados, deduzindo essa cota-parte das 
transferências do FPM. Desta forma, a inadimplência se tornaria impossível, sendo esse 
mecanismo solicitado diretamente pelos municípios e apenas implementado pela União.32  
 
Outras formas de envolvimento dos entes superiores, sejam eles estados ou a própria 
União na regulação do federalismo no país, envolveriam uma coordenação ou sinalização 
por parte do ente superior, indicando como a produção consorciada poderia ser feita. Para 
citar um exemplo, considere-se o problema do saneamento básico no país. Desde 2007, 
quando foi aprovada a Lei nº 11.445/2007, busca-se no Brasil garantir o saneamento 
básico universal, sendo que o alcance dessa meta prevista em 2013 para 2033 parece 
inviável33. O Projeto de Lei nº 3.261/2019, atualmente em análise no Congresso Nacional, 
inclui justamente um artigo que lança mão desse papel de regulador, ao prever a prestação 
regionalizada desse serviço, ou seja, em mais de um município e, ao mesmo tempo, 
determinar aos estados a responsabilidade de estabelecer em lei os blocos (de municípios) 
“para a prestação dos serviços de saneamento básico com vistas à geração de ganhos de 
escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-financeira dos 
serviços”(Art. 14, §1º, negrito adicionado). Nesse caso, ao fixar o tamanho da associação a 
ser feita entre diferentes municípios, o ente estadual estará garantindo a escala suficiente 

 
30 Teixeira, MacDowell e Bugarin (2002, 2003, 2004). 
31 Parte desses problemas foi resolvida em 2005, com a aprovação da Lei nº 11.107/2005 dos Consórcios 
Públicos. De fato, essa lei prevê a obrigatoriedade da permanência de um município no consórcio, uma vez 
assinada sua adesão, durante o exercício, com previsão de penalidades para a inadimplência. Essa novidade 
garante a manutenção do consórcio ainda que somente pelo reduzido período de um ano (o exercício). 
32 Teixeira, MacDowell e Bugarin (2002), 
33 Segundo especialistas contatados pela revista Veja, a universalização não ocorrerá no Brasil antes de 
2060. https://veja.abril.com.br/blog/impacto/saneamento-basico-sera-para-todos-apenas-depois-de-2060/ 



 

 

para o bom funcionamento da provisão conjunta do bem público. 
 
Finalmente, uma forma de coordenação envolvendo vários níveis de governo, prevista na 
CF88 e em funcionamento, consiste das Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDE) 
em municípios integrantes do mesmo complexo social e geoeconômico. Conforme 
observado em texto recente, “as RIDE têm como objetivo articular e harmonizar as ações 
administrativas da União, dos estados e dos municípios para a promoção de projetos que 
visem à dinamização econômica de territórios de baixo desenvolvimento. Enquanto 
institucionalidade legalmente constituída, a RIDE tem prioridade no recebimento de 
recursos públicos destinados a investimentos que estejam de acordo com os interesses 
consensuados entre os entes”,34 sendo que cada RIDE conta com um Conselho 
Administrativo da Região Integrada de Desenvolvimento (COARIDE) para as ações de 
coordenação e decisão conjunta, com a participação dos representantes das três esferas 
de governo.35 A canalização de recursos para uso nas RIDE constitui também uma forma 
de indução regulatória da agregação para fins de geração de ganhos de escala. 
 
Ilusão fiscal, flypaper effect, bailout e moral hazard na condução da política fiscal 
subnacional 
 
O regime militar iniciado em 1964 no país trouxe consigo aumento da centralização, 
havendo grande demanda no sentido contrário com o movimento de volta à democracia. A 
descentralização fiscal começou a acontecer antes mesmo do fim desse regime, sendo 
que a participação da União na receita tributária disponível, que chegou a ser em média de 
68% no quinquênio 1976-1980, caiu para 67% no quinquênio seguinte (1981-1985), para 
61% no quinquênio em que a Constituição de 1988 foi promulgada e continuou sendo 
reduzida progressivamente até chegar a algo próximo de 50% a partir dos anos 2000. Vale 
notar que a CF88 aumentou as transferências via fundos de participação (dos estados e 
municípios), que são as transferências incondicionais, ou seja, de total discrição dos entes 
subnacionais, de 31% dos impostos de renda e impostos sobre produtos industrializados 
(IPI) para 38% já em 1988, chegando a 44% em 1993.  Em 2016, esse percentual havia 
chegado a 46% do total arrecadado. No entanto, esse aumento beneficiou mais fortemente 
os municípios, que viram sua receita tributária disponível passar de 9,7% da receita 
tributária total do país em no período de 1981/85, para 21,1% no período 2006/7. Já para 
os estados, os percentuais correspondentes foram de 23,2% para 28,5%, respectivamente, 
devido em parte ao aumento ao contemporâneo aumento dos repasses dos estados aos 
municípios.36 
 
Esse aumento de transferências incondicionais sem, portanto, haver uma clara definição 
de onde esses recursos deveriam ser usados, gerou o fenômeno conhecido como “ilusão 
fiscal”, em que o ente subnacional se vê repentinamente mais rico, gerando um incentivo 
natural ao aumento dos gastos, nem sempre aplicados da forma mais eficiente.37 

 
34 Gadelha (2015), 
35 A RIDE-DF, por exemplo, incorpora, além do DF, municípios dos Estados de Goiás e Minas Gerais. 
36 De fato, esse percentual de 28,5% é inferior ao montante correspondente de 29,2% verificado em 1970. 
Vide Giambiagi e Além (2016), capítulo 12, Tabelas 12.1 e 12.4. 
37 Guedes e Gasparini (2007). Fenômeno semelhante ocorre quando um país descobre que possui reservas 
naturais relevantes de um produto valorizado, como foi o caso da Venezuela que, nos anos que antecederam 
as crises do petróleo da década de 1970, conseguia manter uma política fiscal equilibrada, mas que desde 
que os preços do petróleo dispararam, paradoxalmente, não conseguiu mais equilibrar seus gastos; Vide 
Kaplan (2013). Isso pode também ter acontecido com os royalties do petróleo no estado do Rio de Janeiro. 



 

 

 
Vale ainda notar que, apesar da CF88 ter aumentado a autonomia dos estados e 
municípios quanto à tributação própria, ampliando o antigo Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM) para Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 
atribuindo poderes aos estados para legislar sobre esse imposto, além de atribuir novas 
autoridades tributárias aos municípios, um outro fenômeno, conhecido na literatura como  
“efeito flypaper”38, reduziu o interesse em se esforçar para aumentar a arrecadação local. 
Esse efeito simplesmente evidencia que é muito mais fácil para um órgão subnacional 
cobrir seus gastos usando transferências intergovernamentais recebidas do que fazer um 
esforço adicional para aumentar sua arrecadação própria, devido essencialmente aos 
custos políticos (e administrativos) envolvidos nesse esforço de arrecadação. 
 
Adicionado a esses incentivos adversos causados pela implementação da 
descentralização na CF88, inicialmente pelo lado do aumento das transferências, 
observou-se uma reação gradual, mas consistente por parte do Poder Executivo Federal, 
no sentido de transferir para as esferas locais as atribuições previstas na nova Constituição 
– aumentando, assim, a pressão de gastos sobre esses entes. Essa pressão também foi 
estimulada pelo Poder Legislativo Federal, preocupado em garantir uma provisão 
adequada de bens públicos a todos os cidadãos, como foi o caso da Lei Complementar nº 
414/2012, que exige limites mínimos de aplicação de recursos em saúde para a União (ano 
anterior mais variação do PIB), os estados (12% da receita) e os municípios (12% da 
receita).39 
 
Além desses efeitos, vale notar o histórico de desequilíbrio fiscal (parcialmente associado 
ao descontrole contábil potencializado pela alta inflação da década de 1980) levando 
frequentemente ao socorro do governo nacional toda vez que um novo governo 
subnacional era empossado.40 Essa característica do governo nacional resgatar os 
governos subnacionais, conhecida na literatura anglo-saxã com bailout (resgate), criou 
naturalmente o problema de incentivo adverso (risco moral ou moral hazard) estimulando 
os governantes, sobretudo os governadores estaduais e os prefeitos de cidades mais 
importantes (como São Paulo), a se comportarem de forma irresponsável na condução da 
política fiscal subnacional. 
 

É importante ressaltar uma mudança da postura do governo federal no final dos 
anos 1990. Visando evitar o ciclo vicioso dos bailouts que vinham se repetindo, o governo 
federal propôs uma série de medidas que envolveram uma reforma fiscal, a reestruturação 
do sistema financeiro estadual e refinanciamento de dívidas dos governos subnacionais, 
mas desta vez sob estritas exigências de responsabilidade fiscal (Lei nº 9.496, de 1997). 
Posteriormente, esse compromisso com a responsabilidade fiscal foi reforçado no ano 
2000 com a promulgação da Lei Complementar nº 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

 
38 A tradução literal é “efeito papel pega-mosca” que foca na ideia visual do dinheiro vindo sem esforço 
próprio de arrecadação e “colando” automaticamente nos gastos públicos. 
39 A Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008, que regulamentou o piso nacional de salário dos professores da 
educação básica, é outro exemplo de exigência de gasto para os entes municipais determinada pela União. 
40 Segundo Santos (1999), de 1987 a 1997 houve renegociação das dívidas dos estados a cada dois anos: 
“foi assim em 1987 (Lei 7.614), 1989 (Lei nº 7.976), 1991 (Lei nº 8.388), 1993 (Lei nº 8.727) e 1995 (Voto 
CMN 162)”. Em 1997 veio a Lei nº 9.496 de refinanciamento das dívidas dos estados e Distrito Federal com a 
União que, finalmente, corrigiu incentivos adversos, eliminou fontes de desequilíbrio macroeconômico como 
os bancos estaduais (Werlang e Fraga Neto, 1995) e criou mecanismos fortes de indução à responsabilidade 
fiscal subnacional. 



 

 

(LRF). Essa mudança de atitude iniciada na renegociação das dívidas de 1997 gerou 
repetidas crises políticas intergovernamentais, quando, por exemplo, o recém-eleito 
governador de Minas Gerais e ex-presidente Itamar Franco, ao assumir o posto em janeiro 
de 1999, decretou moratória da dívida estadual, ou ainda quando a recém-eleita 
governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, suspendeu o pagamento da dívida 
daquele estado para com a União ao assumir o governo em 2003. Nos dois casos, o 
respectivo presidente em exercício (Fernando Henrique Cardoso no episódio de 1999 e 
Lula no episódio de 2003) usou das prerrogativas contratuais para garantir o cumprimento 
das regras estabelecidas, dando uma sobrevida ao novo princípio da responsabilidade 
fiscal.41 

 
No entanto, no período mais recente, desenvolvimentos curiosamente antagônicos 
dificultaram a consolidação do princípio da responsabilidade fiscal no país. Inicialmente, 
houve o grande crescimento da economia mundial na primeira década do século, que 
possibilitou o aumento da entrada de recursos externos, relaxando assim as restrições 
orçamentárias no país. O menor custo fiscal para a União, relativamente ao custo político 
do confronto, foi afrouxando as disposições da presidência da República em combater 
ativamente desvios da LRF.42 Um ponto importante que marca a mudança de postura do 
Poder Executivo Federal ocorreu em 2005 quando, após a prefeita Marta Suplicy ter 
descumprido a LRF no uso de recursos do programa RELUZ, o presidente Lula assinou a 
Medida Provisória 237, regularizando retroativamente essa situação43. A partir de então, o 
afrouxamento do governo central foi aumentando à medida que a situação econômica 
mundial e nacional foi se deteriorando, sobretudo após a crise econômico-financeira 
internacional de 2008-2009. Com a perspectiva da realização de grandes eventos 
esportivos internacionais (Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016), o Governo Federal 
defendeu a necessidade de se realizar uma política fiscal anticíclica e estimular os 
investimentos em infraestrutura, de forma a conter os efeitos da crise sobre a atividade 

 
41 Uma análise do desempenho recente da LRF e da situação fiscal dos entes subnacionais é feita no 
Capítulo de Gabriel Leal de Barros, no presente livro. Vide ainda discussão em Bugarin (2006). 
42 Veja Pires e Bugarin (2002) e Bugarin (2006) para uma discussão sobre esses incentivos. 
43 O governo federal lançou em 2002 o Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente-Reluz que 
consiste basicamente em apoiar a substituição nos postes de iluminação pública das lâmpadas de vapor de 
mercúrio por unidades de vapor de sódio que duram mais, têm maior poder de luminosidade e são mais 
econômicas. Em 2004, a então prefeita do município de São Paulo assinou aditamento no valor de R$ 187 
milhões a um contrato de 2002 no âmbito do Reluz. Em 27 de dezembro de 2004, o Ministro da Fazenda 
enviou o Ofício No. 561 em que comunica ao presidente do Senado que: "(...) o aditivo contratual celebrado 
em 5.2.2004 sem prévia autorização deste Ministério da Fazenda foi realizado em desacordo com o artigo 32 
da Lei Complementar nº 101, de 4.5.2000, e da Resolução do Senado Federal n.º 43 de 2001". 
Posteriormente, o governo enviou ao Congresso a Medida Provisória nº 237, convertida em lei em 1º. de 
julho de 2005, que liberou retroativamente da necessidade de aprovação prévia do Ministério da Fazenda e 
do Senado as operações de crédito no âmbito do Programa Reluz. Mais especificamente, o § 1º do Art. 8º 
diz: “§ 1º Excluem-se das vedações a que se refere o inciso II do caput deste artigo:” e no seu inciso III: “III - 
as operações de crédito destinadas à implantação de projeto de melhoria em sistemas de iluminação pública, 
no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente - Reluz.” Finalmente, o § 2º complementa: 
“§ 2º Os efeitos da exclusão a que se refere o inciso III do § 1º deste artigo retroagem a 29 de junho de 
2000.” 
Vide, a esse respeito:  
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/306400/noticia.htm?sequence=1 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc3003200511.htm 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11131.htm 
 
 



 

 

econômica doméstica. Nesse cenário, foram flexibilizadas as restrições à oferta de crédito 
pelo Sistema Financeiro Nacional aos entes subnacionais (antes limitada pela Resolução 
CMN nº 2.827/2001) e, consequentemente, foi aberta a possibilidade de geração de 
déficits fiscais. Essas medidas se materializaram na forma de um contínuo processo de 
retomada da contratação de novas operações dos entes subnacionais relativamente 
estimulado pelo Governo Federal. Em sintonia com o Governo Federal, o Senado Federal, 
sempre que necessário, flexibilizou os limites de endividamento relacionados ao serviço da 
dívida, via sistemáticas alterações da Resolução nº 43, de 2001, tais como: RSF nº 47, de 
23/12/2008, RSF nº 2, de 27/03/2009, RSF nº 29, de 25/09/2009, RSF nº 36, de 
11/11/2009, RSF nº 45, de 31/08/2010.  

 
A situação fiscal dos estados e municípios (assim como do governo federal) foi se 
degradando e o ciclo da renegociação voltou com toda sua força, a ponto do resultado 
primário conjunto de estados e municípios ter passado de um superávit de 0,8 % do PIB 
em 2011, para um déficit de 0,1 % do PIB em 2014, com uma piora fiscal de quase 1 ponto 
do PIB. Foi assim que: (i) em 2009, o Tesouro Nacional alterou o Plano de Ajuste Fiscal 
(PAF) aumentando fortemente o espaço para o endividamento dos estados, inclusive dos 
mais endividados; (ii) em 2014, a Lei Complementar nº 148 alterou retroativamente o 
indexador das dívidas, representando uma redução de R$ 98 bilhões nas dívidas dos 
estados e municípios; (iii) em 2016, a Lei Complementar nº 156 permitiu que 19 Estados 
que a ela aderiram tivessem ampliação de 20 anos no prazo para pagar suas dívidas para 
com a União;44 e (iv) Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, instituiu o Regime 
de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal. Esse regime é aplicável a 
Estados em severa situação financeira e concede a eles benefícios, como suspensão do 
pagamento das dívidas com a União e por ela garantidas, com a contrapartida de medidas 
de ajuste fiscal. De acordo com estudo da Secretaria de Política Econômica do Ministério 
da Economia, desde o início do programa de refinanciamento das dívidas de 1997 até 
2018 o custo efetivo total da União referente ao refinanciamento das dívidas estaduais foi 
de R$ 454 bilhões, já descontados os pagamentos efetuados pelos estados e Distrito 
Federal.45 
 
A teoria econômica sugere que a tão importante manutenção da responsabilidade fiscal 
subnacional depende de um tênue equilíbrio reputacional entre a União e os governos 
subnacionais. Esse equilíbrio depende basicamente de dois fatores: quão forte é a 
popularidade do governo federal, que lhe permitirá confrontar uma ameaça de 
irresponsabilidade fiscal de um governo subnacional; e quão importante é o ajuste fiscal 
para o governo federal. Nos últimos 20 anos, tanto no início do segundo mandato do 
presidente Fernando Henrique Cardoso, como no início do primeiro mandato do presidente 
Lula, tínhamos presidentes politicamente fortes e que enfrentavam desafios na condução 
da economia do país que tornavam fundamental o ajuste fiscal subnacional. Estavam 
garantidas as condições para o endurecimento do governo central, que garantiu a 
continuidade da responsabilidade fiscal e a manutenção da reputação dos respectivos 
presidentes. O risco Brasil, que chegou à marca dos 2500 pontos em março de 2003, 
terminou o ano abaixo de 500 pontos: a sinalização estava dada.  
 

 
44 Almeida (2019). 
45 Boletim MacroFiscal da SPE, setembro de 2019, disponível em http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-
conteudos/publicacoes/conjuntura-economica/boletim-macrofiscal/boletim-macrofiscal-setembro-10.pdf, 
acesso 28/11/2019. 



 

 

Já em situações em que o presidente se encontra mais fragilizado em termos de 
popularidade e nas quais, além disso, o custo para os entes subnacionais manterem a 
responsabilidade fiscal é muito elevado – envolvendo, por exemplo, importantes cortes no 
gasto público – fica mais difícil o endurecimento por parte da União. Para que, ainda assim, 
o equilíbrio seja mantido, é necessário que a União consiga ter uma visão de médio prazo 
que a torne capaz de assumir todos os custos associados ao embate no momento 
presente para, no futuro, colher os frutos da reputação e controle fiscal adquiridos. Em 
poucas palavras, no equilíbrio agregador do jogo entre o presidente e os governadores 
estaduais, o presidente mantém uma reputação de inflexibilidade na manutenção da 
responsabilidade fiscal, arcando com o alto custo de enfrentar um governador que não 
respeite a LRF, mas assim consegue fazer com que os demais governadores mantenham 
a responsabilidade fiscal. O controle fiscal do país é mantido e o retorno político para o 
partido do presidente se manifesta no próximo ciclo eleitoral.46 
 
Caso essa não seja a realidade do momento, restam ainda duas formas de se garantir a 
responsabilidade fiscal subnacional. A primeira ocorrerá se a população passar a dar tanta 
importância à estabilidade fiscal, que retire todo apoio político a um presidente que aceite 
qualquer esquema de renegociação. Nesse caso o presidente endurecerá, apesar dos 
custos, para garantir sua sobrevivência política. Esse comportamento por parte do 
eleitorado pode parecer irrealista e surpreendente ao leitor, porém deve-se observar que 
essa é exatamente a atitude dos eleitores em outra área da política econômica: a política 
monetária. De fato, o cidadão brasileiro está tão traumatizado com o descontrole dos 
preços que cai abruptamente a aprovação de qualquer presidente quando aumenta a 
inflação no país.  
 
A segunda, de cunho institucional, sugere o enrijecimento das regras constitucionais de 
forma a se garantir ex-ante a impossibilidade de mudança no comportamento da União 
para com os entes subnacionais. Esse enrijecimento consistiria em uma emenda 
constitucional que baniria qualquer tipo de renegociação de dívidas entre os entes da 
federação e, mais ainda, proibiria qualquer transferência de recursos extraordinários para 
os entes subnacionais. Ademais, se incluiria a proibição permanente de emissão de dívida 
de ente subnacional com aval da União. Uma tal mudança, no entanto, envolve uma 
alteração na atitude da sociedade brasileira, que deve ser capaz de assistir a uma possível 
implosão fiscal de um ente federativo sem nela intervir. Envolveria inclusive a possibilidade 
da falência de um ente federativo, algo que pode acontecer, por exemplo, nos Estados 
Unidos.  
 
Transferências intergovernamentais voluntárias e eficiência alocativa e política 
 
As transferências intergovernamentais desempenham um papel fundamental no processo 
de descentralização fiscal, pois permitem a provisão descentralizada de bens públicos 
locais, especialmente quando o governo local não gera recursos próprios suficientes para 
essa provisão. No caso do Brasil, no entanto, a dependência dos municípios com relação 
às transferências é particularmente forte: estudo feito pela Folha de São Paulo, em 
conjunto com o Datafolha, mostra que cerca de 70% dos municípios brasileiros dependem 
hoje em mais de 80% de verbas que vêm de fontes externas à sua arrecadação.47  

 
46 Bugarin (2006). 
47 http://temas.folha.uol.com.br/remf/ranking-de-eficiencia-dos-municipios-folha/70-dos-municipios-dependem-
em-mais-de-80-de-verbas-externas.shtml.  



 

 

 
O efeito da parte desses recursos transferidos de forma incondicional via FPM já foi 
discutido anteriormente, onde foi ressaltada a tendência a transformar esses recursos em 
gasto público, reduzindo a preocupação com o controle fiscal. Por terem critérios rígidos e 
objetivos de distribuição, nos quais prevalece o número de habitantes no município e por 
serem incondicionais, essas transferências não podem ser usadas para se atingir um dos 
principais papeis das transferências intergovernamentais, qual seja, a redução dos 
desequilíbrios econômicos e sociais dentro de um país.48  
 
Existe, no entanto, uma parte dos recursos que é transferida justamente com essa 
finalidade, que são as transferências voluntárias. Essas transferências são, em geral, feitas 
por meio de convênios entre os municípios e o governo federal, de forma a criar um padrão 
mínimo de oferta de bens públicos em todas as localidades do país. Esse objetivo, no 
entanto, é frustrado por diversas razões. Em primeiro lugar, a assinatura desses convênios 
depende de uma qualificação mínima do funcionalismo público local, de forma a poder 
gerenciar apropriadamente os recursos correspondentes. Acontece, no entanto, que são 
justamente os municípios mais pobres, e com funcionalismo público menos capacitado, 
que mais precisam desses recursos redutores de desigualdades – e assim esses acabam 
sendo muitas vezes excluídos de seu acesso, por falta de qualificação.  
 
Quanto a esse problema, as soluções são claras: é necessário ajudar na capacitação do 
funcionalismo público local, especialmente nos municípios mais pobres do país. Trata-se 
de um processo lento, com resultados no médio prazo, mas para o qual os incentivos estão 
natural e corretamente colocados: como os prefeitos desejam receber mais recursos, eles 
têm interesse em investir na qualificação necessária de sua burocracia. Ademais, 
preocupados com o bom uso dos recursos públicos, governos municipais, estaduais e 
nacional desenvolvem diversos projetos de qualificação, que vão desde treinamentos para 
o uso do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, 
Siconv49, inclusive à distância,50 até a capacitação para gestão do Cadastro Único e do 
Programa Bolsa Família.51 Finalmente, diversas instituições privadas se especializaram na 
oferta de cursos voltados à capacitação específica de funcionários municipais.52 
 
Um outro problema inicialmente levantado na literatura diz respeito a um fato estilizado, 
segundo o qual as instâncias superiores de governo (federal e estadual) tendem a 
direcionar maiores volumes de transferências voluntárias quando os chefes dos 
respectivos poderes executivos pertencem ao mesmo partido.53 Esse fenômeno, conhecido 
na literatura como “transferências partidárias” (partisan transfers, em inglês) foi 
documentado em vários outros países, incluindo os Estados Unidos, Rússia, Índia e 

 
48 Vide Bugarin, Bugarin e Pires (2010). 
49 O Siconv é o sistema aberto à consulta pública, disponível na internet, de gerenciamento dos convênios, 
contratos de repasse e termos de parceria celebrados pela União. 
50 Veja, por exemplo: http://plataformamaisbrasil.gov.br/treinamentos 
51 Veja, por exemplo, no caso de governo estadual: http://www.sds.sc.gov.br/index.php/assistencia-
social2/gerencia-de-beneficios-assistenciais-transferencia-de-renda-e-programas-geben/bolsa-familia-
sc/capacitacoes 
52 Alguns exemplos são o Instituto Brasil (http://www.institutobrasil.org/gestao-publica), o DMP-Educação 
(https://dpmeducacao.com.br/cursos), o Instituto do Macicó de Baturité em Educação Ambiental (IMBEA), 
http://www.imbea.com.br/capacitacao.html, dentre outros. 
53 Ferreira e Bugarin (2005). 



 

 

Espanha,54 e foi confirmado mais recentemente para o Brasil.55  
 
Existem duas preocupações associadas à existência de transferências partidárias em um 
país. A primeira está relacionada com a pesquisa seminal de Rogoff sobre ciclos políticos 
orçamentários, em que o político titular do Poder Executivo, se for competente, manipula a 
política fiscal de forma que a situação econômica dos eleitores pareça bem melhor no ano 
que antecede as eleições (com redução de impostos e expansão de muitas obras públicas, 
por exemplo) e, assim, aumenta suas chances de ser reeleito.56 Nessa pesquisa, o autor 
mostra que os ciclos políticos orçamentários teriam um aspecto negativo (trajetória 
subótima da política fiscal), mas que levaria a um resultado positivo do ponto de vista da 
seleção política, em que apenas os políticos mais competentes sobreviveriam à reeleição. 
Esse resultado, no entanto, é totalmente perdido quando há transferências partidárias em 
volume importante por uma razão bem simples: se um candidato do mesmo partido do 
presidente concorrer com um candidato de oposição, então os eleitores preferirão eleger 
esse candidato que trará mais recursos, em forma de transferências partidárias ao 
município, mesmo que esse político seja menos competente que seu concorrente. 
Portanto, os eleitores perdem a capacidade de selecionar o candidato mais competente, o 
que resulta em uma administração pública menos eficiente. 57 
  
A segunda preocupação diz respeito à distribuição dos recursos entre as instâncias 
subnacionais. De fato, a motivação política impede que as transferências sejam destinadas 
àqueles municípios que melhor uso dela farão, reduzindo o bem-estar social do país.  
 
A forma de resolver esses efeitos adversos das transferências partidárias, tanto na política 
como na economia, é criar mecanismos institucionais que reduzam ao máximo esse 
caráter partidário. Ao tornar a informação relativa aos convênios intergovernamentais de 
fácil acesso, em tempo real e de fácil entendimento, reduzem-se as oportunidades de 
direcionamento político de recursos. Nesse sentido o próprio Siconv em especial e o uso 
extensivo da tecnologia da informação são mecanismos fundamentais para garantir 
accountability, ou seja, que os órgãos públicos prestem contas e respondam 
adequadamente às preferências dos cidadãos. Mecanismos de punição por 
direcionamento inadequado de transferências intergovernamentais poderão também 
contribuir com a redução das transferências partidárias. Por fim, a melhora da capacitação 
das burocracias subnacionais fará com que, a médio prazo, os entes subnacionais possam 
concorrer em pé de igualdade pelos convênios com o governo federal.  
 
Competição fiscal: eficiência e corrida para o fundo do poço 
 
A descentralização com autonomia tributária, fiscal e regulatória traz consigo, de forma 
natural, uma competição entre os diferentes entes subnacionais, que se manifesta em 
diversos aspectos. Já foi discutida neste capítulo a competição por residentes em que um 
município se especializa, oferecendo bens públicos do interesse específico de um certo 
grupo de cidadãos que, por sua vez, fixam residência nesse município, aumentando a 

 
54 Ansolabehere e Snyder (2006) para os EUA, Jarocinska (2010) para a Rússia, Khemani (2003) para a 
Índia e Sollé-Ollé e Sorribas-Navarro (2008) para a Espanha, entre outros; vide Bugarin e Mariciniuk (2017). 
55 Por Brollo e Nannicini (2012) para as transferências relacionadas à infraestrutura e por Bugarin e Marciniuk 
(2017) para transferências voluntárias em geral. 
56 Rogoff (1990). 
57 Ferreira e Bugarin (2007). 



 

 

arrecadação municipal e, ao mesmo tempo, gerando uma distribuição mais eficiente da 
provisão de bens públicos locais.58 Um resultado menos positivo pode ocorrer, por outro 
lado, quando o bem público tiver a característica de atrair cidadãos que, por serem mais 
pobres, podem se tornar menos desejados. É o caso, por exemplo, de programas de 
proteção social, como os programas locais de renda mínima ou de moradia popular. Nesse 
caso, visando reduzir o influxo de cidadãos mais dependentes do Estado, um município 
pode decidir reduzir seu investimento em programas sociais. Então, porém, municípios 
vizinhos tenderiam a fazer o mesmo, de forma a não se tornarem atraentes para esses 
cidadãos, criando uma corrida para a redução de benefícios sociais locais em que o 
resultado é uma provisão geral desses benefícios muito abaixo do ótimo social.59 
 
Essa “corrida para o fundo do poço” (race to the bottom, em inglês), se manifesta em 
virtualmente todas as dimensões autônomas dos municípios em que pode haver uma 
competição. Assim, impostos poderão ser reduzidos para atrair empresas a se instalarem 
em certos municípios e até mesmo a legislação ambientalista pode ser flexibilizada 
localmente para atrair o investimento. No limite, os municípios concorrentes reduzirão 
igualmente seus impostos e exigências ambientais, em uma competição do tipo de 
Bertrand, tornando-se tão indistinguíveis aos olhos das empresas quanto seriam se 
tivessem coordenado suas políticas no sentido de oferecer condições tributárias e 
ambientais idênticas, mas mais favoráveis a todos os municípios. Assim, essa corrida 
empobrece e enfraquece os municípios, sem gerar qualquer efeito significativo na alocação 
geográfica das empresas. A guerra fiscal entre os estados no Brasil é um case deste tipo 
de situações. 
  
Na ausência de coordenação espontânea, como é o caso no Brasil em que a cobrança do 
ICMS na origem exacerba a corrida para o fundo do poço, resta como solução um 
processo de centralização seja da arrecadação, seja da legislação tributária e fiscal, o que 
fere a essência da descentralização. Alternativamente, a criação de regras de 
transferências intergovernamentais, que sejam condicionais a certo comportamento 
cooperativo do ente subnacional, pode ser o mecanismo mais adequado para induzir o 
alinhamento dos incentivos e evitar a corrida para o fundo do poço. O momento atual, em 
que os entes subnacionais enfrentam grandes restrições fiscais e demandam um aumento 
na sua participação nos impostos nacionais, mostra-se extremamente propício para se 
fazer esse aumento não por meio do FPM ou FPE (Fundo de Participação dos Municípios 
e dos Estados), que são transferências incondicionais, mas por meio de um mecanismo 
que transfira recursos baseado na Economia da Informação e dos Incentivos, de forma a 
premiar o comportamento cooperativo tanto no campo da competição fiscal, como no que 
diz respeito à responsabilidade fiscal e ao gasto público eficiente.60  
 
Conclusão 
 
Este capítulo tentou mostrar como os arranjos institucionais podem afetar drasticamente o 
comportamento dos estados-membros em uma federação, com foco nos incentivos 
adversos existentes no Brasil. Assim, após discutir as vantagens e desvantagens do 

 
58 Tiebout (1956). 
59 Veja, a esse respeito, Ferreira, Varsano e Afonso (2002), artigo sobre o qual se baseia esta sessão como 
um todo.  
60 Mecanismos dessa natureza já se encontram implementados, como as transferências do Estado do Ceará 
contingentes ao desempenho educacional dos municípios. Veja, a esse respeito, Pires (2019). 



 

 

federalismo fiscal, mostra-se como uma simples regra de distribuição dos repasses do 
Fundo de Participação dos Municípios criou um incentivo à proliferação de pequenos 
municípios, justamente no momento em que os países avançados já focam no processo 
oposto de amalgamação de municípios. Em seguida, analisa-se como a descentralização 
fiscal com maiores transferências para os entes subnacionais chancelada pela 
Constituição Federal de 1988, associada a uma atitude frouxa de renegociação de dívidas 
pelo governo federal, gerou um incentivo crônico à irresponsabilidade fiscal subnacional. 
Discute-se ainda como a deturpação das transferências intergovernamentais voluntárias, 
que deveriam reduzir disparidades regionais, mas que são motivadas por questões 
partidárias, pode induzir os eleitores de um município a apoiar o candidato que levará mais 
transferências por pertencer ao partido do presidente, mesmo que seja menos eficiente. 
Finalmente, ressalta-se como a descentralização, ao dar aos municípios maior autonomia 
tributária e de gestão, pode induzi-los a uma competição perversa para atrair a instalação 
de empresas, que pode terminar exaurindo seus próprios recursos. 
 
Para cada um desses problemas de incentivos, são discutidas soluções institucionais para 
corrigir os incentivos adversos. Em todas essas soluções, destaca-se o posicionamento do 
Poder Executivo Federal como o “regulador do Federalismo”, capaz de, por meio de sua 
coordenação, criam incentivos mais apropriados como, por exemplo, as transferências 
baseadas em diversos critérios de desempenho.  
 
A análise aqui apresentada é limitada, deixando de fora importantes aspectos das 
instituições brasileiras que afetam o equilíbrio de nossa federação, como, por exemplo, o 
papel do Poder Judiciário. De fato, de nada adianta o titular do Poder Executivo Federal 
seguir a sugestão apresentada de endurecimento diante de uma falta de um Estado à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, se esse Estado consegue autorização do Poder Judiciário 
para continuar descumprindo a lei, sem a retenção prevista de repasses do Fundo de 
Participação dos Estados. Deixa ainda de explorar algumas características positivas de 
outros sistemas federativos como os Estados Unidos, que possam ser incorporadas ao 
nosso, bem como de comparar com a União Europeia que, apesar de ser uma 
confederação, tem algumas características próximas à nossa, como a questão da falta de 
controle sobre a responsabilidade fiscal dos entes confederados.61 
 
Esperamos, no entanto, que as questões levantadas neste capítulo possam estimular o 
leitor curioso a aprofundar o entendimento dos desafios de nossa estrutura federativa. 
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