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RESUMO 

A fim de promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados brasileiros, a Constituição 

Federal determinou que a repartição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

- FPE - deve beneficiar regiões menos favorecidas. Este estudo objetiva analisar, por meio de 

modelos econométricos para dados em painéis, se o critério de partilha do FPE é eficaz em sua 

missão constitucional, ou se há evidências de uma versão do “paradoxo da abundância”. Os 

testes empíricos realizados em relação aos 27 estados da federação, de 1993 a 2013, indicam a 

incapacidade do FPE em promover o equilíbrio socioeconômico projetado, pois o crescimento 

econômico e a redução inicial da concentração de renda nos estados são revertidos no período 

subsequente à transferência dos recursos. Nesse caso, verifica-se que os repasses sem a 

implantação de regras eficazes para garantir avaliação de desempenho e prestação de contas 

podem incitar no médio prazo externalidades contrárias aos propósitos iniciais que 

fundamentam a distribuição do FPE. 

 

Palavras-chave: FPE; Equilíbrio Socioeconômico; Paradoxo da Abundância. 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor (CPT).   

 

1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, dadas as desigualdades socioeconômicas intrínsecas tais como a 

concentração de produção e renda nos estados do Sul e Sudeste, e o alto nível de pobreza no 

Norte e Nordeste (Maciel et al., 2010), as transferências intergovernamentais tornam-se 

relevantes para redução das disparidades econômicas e sociais entre as regiões brasileiras, 

dentre as quais se destaca o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE (Maciel 

et al., 2010). 

Criado em 1965, o FPE é um fundo para transferência de recursos federais aos estados 

composto por uma parcela do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR) e 

outra do imposto sobre produtos industrializados (IPI), sendo 85% destinado aos estados da 

região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e os 15% restantes aos do Sul e Sudeste, (Secretaria do 

Tesouro Nacional - STN, 2015). Os critérios de rateio foram assim desenhados de forma que 

as regiões que apresentavam à época piores desempenhos econômicos e sociais fossem 

privilegiadas e pudessem reduzir as desigualdades socioeconômicas (Cardoso et al., 2012). 



 

 

Entretanto, mesmo com maior participação no rateio do fundo, as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste ainda apresentam índices de desenvolvimento socioeconômico 

inferiores às demais (Sousa Júnior & Gasparini, 2006). Segundo dados do Programa das Nações 

Unidas para Desenvolvimento – PNUD, o ranking dos estados brasileiros em função do Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, calculado com base nos censos de 1991, 

2000 e 2010, apresenta todos os estados do Sul e Sudeste entre os 10 primeiros colocados. Neste 

conceito, não está claro se o FPE tem promovido a redução das desigualdades socioeconômicas 

tal como previsto na Constituição Federal. 

Dada a disparidade no repasse entre os estados e os indícios de desigualdade 

socioeconômica, pretende-se nesta pesquisa avaliar se o modelo de distribuição do FPE atende 

ao objetivo imposto no artigo 161 da Constituição Federal, qual seja, a promoção do equilíbrio 

socioeconômico entre as regiões brasileiras, ou se há evidências de uma versão do “paradoxo 

da abundância”. 

O “paradoxo da abundância” está associado aos recursos naturais, sendo nesta seara 

conhecido como “maldição dos recursos naturais”. Trata-se de fenômeno observado em alguns 

países que, apesar de detentores de abundantes recursos naturais, como petróleo, por exemplo, 

tendem a apresentar crescimento econômico inferior aos países não contemplados com tamanha 

fartura (Sachs & Warner, 2001).  

Embora não tenha qualquer relação com recursos naturais, as receitas do FPE em muito 

se assemelham àquelas provenientes destes pois, conforme Mendes et al. (2008), o repasse do 

FPE aos estados é obrigatório, independente de arrecadação própria do estado e sem 

contrapartida ou qualquer vinculação de gastos.  Neste contexto, especificamente, busca-se 

analisar se os critérios de partilha do FPE, que privilegiam as regiões menos desenvolvidas, de 

fato reduzem as disparidades sociais e econômicas. 

Em linhas gerais, os resultados deste estudo sugerem que o modelo de distribuição do 

FPE não é eficaz para redução das desigualdades socioeconômico entre estados, uma vez que 

o impacto inicial sobre o crescimento econômico e redução da concentração de renda não se 

mantém no período seguinte, sendo apenas instrumento de equalização de receita.  Uma das 

possíveis justificativas seria a ausência de mecanismos de avaliação de desempenho e prestação 

de contas, pois a melhoria da qualidade e eficiência dos serviços públicos pode ser alcançada 

no curto prazo com aprimoramento tanto da gestão, quanto dos indicadores de avaliação de 

desempenho (Costa et al., 2014). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE 

Estados e municípios, embora tenham capacidade de arrecadar tributos próprios, 

normalmente é insuficiente para a cobertura de todos os gastos, sendo necessária, portanto, 

transferência de recursos entre governos para complementação de receitas (Cardoso et al., 

2012). Assim, transferências intergovernamentais visam alcançar o equilíbrio financeiro 

permitindo aos governos subnacionais recursos extras para atendimento das demandas sociais 

(Amorim Neto & Simonesse, 2013). 

Integrado ao Texto Constitucional de 1988 no artigo 159, inciso I, alínea a, o Fundo de 

Participação dos Estados e Distrito Federal – FPE já havia sido criado décadas antes em 1965, 

e regulamentado posteriormente pelo Código Tributário Nacional – CTN de 1966, sendo os 

coeficientes de rateio definidos com base na área territorial, com peso 5%, e a combinação de 

população com o inverso da renda per capita estadual, peso de 95% (Mendes et al., 2008).  



 

 

O mesmo artigo 159 da Constituição Federal, determina que o FPE seja composto de 

parcelas da arrecadação, tanto do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (IR), 

quanto do imposto sobre produtos industrializados (IPI), ambos impostos federais. 

Desde sua criação, registraram-se diversas alterações nos percentuais de arrecadação de 

IR e IPI que compõem o FPE, estando em vigor desde 1993 o percentual de 21,5% da 

arrecadação bruta desses dois impostos, deduzidas as restituições e incentivos fiscais (Tribunal 

de Contas da União, 2015), conforme Quadro 1. 

 

 
 

A Constituição Federal determina ainda, no artigo 161, que tanto as normas quanto os 

critérios de rateio do FPE sejam regulamentados por Lei Complementar. Assim, em 

atendimento a este dispositivo, a Lei Complementar 62/1989 trouxe os regramentos do FPE 

determinando que do total distribuído, 85% destinem-se aos estados do Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste (N, NE e CO) e 15% para Sul e Sudeste (S e SE) (Brasil, 1989).  

Essa mesma Lei estabeleceu coeficientes individuais de repasse para cada estado, 

coeficientes esses que, conforme Quadro 2, variam de 0,6902% a 9,3962% para Distrito Federal 

e Bahia, respectivamente, sendo mais da metade do valor distribuído (52,5%) destinada apenas 

aos 9 estados do Nordeste. Ressalta-se ainda que tais coeficientes, instituídos em 1989, jamais 

foram alterados. 

 



 

 

 
 

Os critérios de repartição do FPE previstos na Lei Complementar 62/1989 foram 

estruturados com o propósito de atender o artigo 161 da Constituição Federal, o qual determina 

ser o objetivo principal do fundo, “promover o equilíbrio socioeconômico”, razão pela qual 

foram privilegiadas as regiões consideradas à época menos favorecidas (Brasil, 1988). 

O FPE contribuiria, portanto, para redução do hiato socioeconômico entre as regiões, já 

que, investimentos adicionais em economias com pouco estoque de capital resultariam em 

crescimento econômico maior do que nas regiões mais ricas até que seja alcançado o “steady 

state”, ou estado estacionário, quando não há crescimento. Isto porque, conforme o modelo de 

Solow, a relação entre capital e trabalho pode gerar crescimento econômico, entretanto, o efeito 

de uma unidade adicional de capital passa a ser cada vez menor, até que seja nulo. Quanto mais 

próximo do estado estacionário, mais rica será economia e menor será o ritmo de crescimento, 



 

 

ao passo que na economia pobre, por estar mais distante do estado estacionário, o ritmo de 

crescimento inicial é maior (Jones, 2000). 

Desse modo, O FPE agiria como um acelerador do “efeito alcance”. Catching up Effect 

ou efeito alcance trata da hipótese de que países tecnologicamente atrasados tendem a ter taxa 

de crescimento maior que aqueles mais desenvolvidos justamente por utilizarem conhecimento 

já consolidados nos países desenvolvidos tendendo a uma convergência de renda per capita 

entre os países (Abramovitz, 1986). 

Assim, ao privilegiar as regiões menos favorecidas, o FPE promoveria taxas de 

crescimento econômico e social superiores nestas regiões, conduzindo-as ao nível de 

desenvolvimento próximo das demais e assim, obteria equilíbrio socioeconômico no país.  

Tal argumento, entretanto, sugere um fenômeno paradoxal uma vez que o crescimento 

econômico das regiões é incompatível com abundância de recursos repassados via FPE. Em 

2013, por exemplo, a média do Produto interno Bruto - PIB per capita estadual do sul e sudeste, 

que recebem menos recursos do fundo, é R$ 31,9 mil, sendo que a média dos demais estados é 

R$ 18,9 mil (PNUD, 2014). 

 

2.2 FPE e o paradoxo da abundância  
Políticas de desenvolvimento sociais, de modo geral, têm como uma das principais 

metas, o combate à pobreza. Assim, é de se supor que a riqueza seja a solução óbvia para 

combatê-la (Marinho & Araújo, 2012). Entretanto, é possível que “riqueza em excesso” possa 

exercer pouca ou até mesmo nenhuma influência no crescimento econômico de uma localidade 

(Sachs & Warner, 1995). 

O paradoxo da abundância ou “maldição dos recursos naturais” é um fenômeno, 

comprovado empiricamente em diversos estudos - tais como Sachs e Warner (1995, 2001), 

Rodriguez e Sachs (1999), Hodler (2006), Sala-I Martin (1997) e Torvik (2001), em que se 

observa que países ricos em recursos naturais, ao contrário do que se espera, tendem a ter 

crescimento econômico inferior àqueles que não detêm tais recursos.  

Sachs e Warner (1995) afirmam que a associação negativa entre abundância de recursos 

e crescimento econômico cria o paradoxo, uma vez que se espera que os recursos naturais 

promovam o aumento de riqueza e, por consequência, dos níveis de investimento e crescimento 

da economia. Ou seja, “mesmo que os recursos naturais não sejam uma vantagem decisiva para 

o crescimento econômico, é certamente surpreendente que eles possam representar uma real 

desvantagem. Existe uma maldição para a riqueza fácil? ” (Sachs & Warner, p. 3, 1995 

[tradução nossa]). 

No Brasil, evidências do “paradoxo da abundância” foram identificadas, Postali (2007), 

por exemplo, analisando municípios brasileiros contemplados com royalties de petróleo por 

meio de estimador de diferença em diferença (diff-in-diff), demonstrou que para cada 1% de 

royalties a taxa de crescimento municipal reduz 0,06%.  

Estudos como Bourguignon (2004) Marinho e Araújo (2012) e Ravallion (2005) 

apontam que em diversas economias, ainda que haja aumento de riqueza o fenômeno da pobreza 

persiste. Isto porque o crescimento econômico terá pouca eficácia no combate à pobreza caso 

não seja combinado com redução da concentração de renda.  

Já Ravallion e Chen (1997), analisaram as elasticidades tanto de pobreza-renda, quanto 

de pobreza-desigualdade para 45 países e verificaram que em países com distribuição de renda 

equilibrada o crescimento econômico de 1% resulta em diminuição da pobreza na ordem de 

4,3%, ao passo que naqueles com altos níveis de desigualdade de renda os mesmo 1% de 

crescimento refletem em apenas 0,6% de redução dos níveis de pobreza. 



 

 

A relação triangular entre pobreza, desigualdade e crescimento descrita por Borguignon 

(2004) também foi identificada em pesquisas brasileiras. Barros et al.  (2001), por exemplo, 

apontam que o índice de pobreza no Brasil supera o de países com renda per capita semelhante, 

concluindo ser a desigualdade de renda responsável pela ineficiência relativa do crescimento 

econômico em reduzir a pobreza.  

As variações dos níveis de pobreza, portanto, podem resultar em crescimento econômico 

ou redução da desigualdade de renda, porém, quando esses dois fatores são combinados, o 

declínio da pobreza será maior e, por consequência, das desigualdades sociais (Marinho & 

Araujo, 2012). 

Com base no objetivo constitucional do FPE “promover o equilíbrio socioeconômico”, 

pretende-se testar as seguintes hipótese:  

H1: O FPE impacta positivamente no crescimento econômico dos estados 

H2: O FPE impacta positivamente na redução da desigualdade de renda dos estados. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta de dados  

O objetivo desta pesquisa foi identificar a eficácia do modelo de distribuição do FPE 

em promover o equilíbrio socioeconômico, tal como determina a Constituição Federal no artigo 

161, por meio de modelos econométricos para dados em painel. Para tanto, buscou-se dados 

dos repasses do fundo aos 27 estados brasileiros, indicadores socioeconômicos e dados das 

finanças públicas estaduais de 1993 a 2013, totalizando 567 observações.  

O intervalo temporal foi assim determinado por ser o ano de 1993 o primeiro em que o 

percentual de arrecadação de IR e IPI, que compõem o fundo, passou a ser 21,5%, enquanto 

que 2013 foi o ano com dados publicados mais recentes. Para fins deste estudo considerou-se o 

nível de significância de 5%. 

Os dados foram obtidos nas páginas eletrônicas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, Receita Federal do Brasil e Finanças do Brasil (FINBRA). 

 

3.2 Modelos 

Com base nos estudos destacados ao longo desta pesquisa, avaliou-se a eficácia do FPE 

nos quesitos crescimento econômico e desigualdade de renda. 

Em todos os modelos, as variáveis independentes são FPE, FPE - Defasado e FPE (N, 

NE, CO), em que FPE é o valor recebido do fundo sobre a receita total de cada estado.  

O FPE – Defasado mensura o efeito do FPE no período seguinte, ou seja, FPEt−1 

enquanto a variável FPE (N, NE, CO) representa o volume do FPE multiplicado pela dummy 

igual a 0 para os estados do Sul e Sudeste e 1 para os demais, com  propósito de isolar o efeito 

do FPE para região contemplada com 85% do fundo.  

A avaliação da eficácia do FPE no tocante à promoção de crescimento econômico 

estadual foi feita por meio do efeito do fundo sobre o crescimento do PIB e Renda Domiciliar 

da per capita, a partir do modelo a seguir: 
Y =  β0 + β1  𝐹𝑃𝐸𝑡 + β2  FPE (N, NE, CO) + β3 𝐹𝑃𝐸𝑡−1 + controles + ε 

Em que Y representa: Taxa de Crescimento do PIB per capita e Taxa de Crescimento 

da Renda Domiciliar per capita, ambos calculados a partir do percentual da variação anual. 

Para a análise do impacto do FPE sobre a redução da desigualdade de renda, utilizou-se 

4 modelos, cujas variáveis independentes são Índice de Gini, Razão de Renda, Extrema Pobreza 

e Baixa Renda, conforme abaixo. 



 

 

 𝑌 =  β0 + β1  𝐹𝑃𝐸𝑡 + β2  FPE (N, NE, CO) + β3 𝐹𝑃𝐸𝑡−1 + controles + ε 

O índice de Gini, mensura o grau de concentração de renda domiciliar per capita de um 

grupo específico. O índice varia de 0 a 1, sendo 0 o nível de total igualdade de renda, e 1 o 

extremo oposto, ou seja, nível máximo de desigualdade em que toda a renda concentra-se em 

um único indivíduo (IPEA, 2015). 

Razão de renda mede o grau de concentração de renda pessoal, conforme a renda 

domiciliar per capita. Representa o número de vezes em que a renda média dos 20% mais ricos 

supera a dos 20% mais pobres. Assim, quanto maior o valor, maior a disparidade de renda entre 

grupos (DATASUS, 2013).  

Pobreza extrema refere-se à proporção de domicílios cuja renda domiciliar per capita 

não ultrapassa a linha de extrema pobreza, indigência, ou miséria, considerada como estimativa 

o valor da cesta de alimentos com o mínimo necessário de calorias recomendadas pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS). Em 2013, este valor era de R$ 77,00 (IPEADATA, 2015). 

O indicador baixa renda refere-se ao percentual da população com renda domiciliar 

mensal inferior à ½ salário mínimo. Nesta pesquisa, utilizou-se o valor de referência para toda 

a série o salário mínimo do ano de 2012 de R$ 622,00, corrigido para todos os anos pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de setembro do último ano (DATASUS, 2012).  

Quanto as variáveis de controle, ressalta-se que esgotamento sanitário e rede de 

abastecimento de água são indicadores de infraestrutura pois, segundo Jones (2000), 

infraestrutura e serviços públicos são determinantes para crescimento econômico já que, 

quando o governo oferece condições propícias para a produção os resultados na economia são 

extremamente favoráveis. 

A variável taxa de desemprego é indicador de mão-de-obra ociosa, já que trabalho é um 

dos principais fatores de produção para modelos de crescimento econômico tal como o de 

Solow, e desemprego propicia cenário favorável ao crescimento econômico por representar 

estoque de mão-de-obra disponível. (Jones, 2000).  

Capital humano, ou trabalho qualificado, também é fator relevante para determinação 

do PIB per capita por impactar nos níveis de produtividade (Jones, 2000). Assim, a variável 

Taxa de analfabetismo representa indicador de qualificação de mão-de-obra. 

Já a variável taxa de homicídio, indica insegurança pois, conforme relatório da United 

Nations Development Programme – UNDP, insegurança representa entrave ao 

desenvolvimento econômico e social, razão pela qual políticas públicas para redução da 

criminalidade devem considerar crescimento econômico inclusivo além de instituições de 

justiça eficazes (UNDP, 2014).  O resumo de todas as variáveis encontra-se nos quadros 3, 4 e 

5. 



 

 

 

 
 



 

 

 
 

4 RESULTADOS 

4.1 Estatísticas descritivas 

A Tabela 1 apresenta a estatísticas descritivas das variáveis em análise. 

 

 
 

Em média, o FPE representou 24% das receitas estaduais, sendo que para 75% da 

amostra o percentual de representatividade é de 39%, reflexo da distribuição desigual do fundo 

no período. Ressalta-se ainda que, no período em análise, o PIB per capita médio é R$ 9.419,47, 

enquanto que a renda domiciliar per capita média é R$ 710,98.  

A análise das variáveis de controle sugere que no 3º quartil da amostra os domicílios 

com esgotamento sanitário e sistema de água trata superam a média, ao contrário das taxas de 

analfabetismo, desemprego e homicídio cujas médias são inferiores aos índices do 3º quartil. 

 



 

 

4.2 Teste de diferença de médias 

A Tabela 2 apresenta o teste de diferença de médias de todas as variáveis contempladas 

neste estudo. Nesta análise, os estados foram divididos em dois grupos, conforme o critério de 

distribuição do FPE: regiões N, NE e CO, que compartilham 85% do fundo e S e SE que detêm 

os 15% restantes. 
 

 
 

Os resultados sugerem que a média de recursos repassados aos estados do S e SE 

diferem daquela do N, NE, CO, confirmando a distribuição desigual do fundo entre as regiões 

dos dois grupos, já que a média das regiões N, NE e CO é 8 vezes maior que a do S e SE. 

No que tange a concentração de renda individual, os testes revelam níveis de disparidade 

de renda mais acentuados nos estados do N, NE e CO, onde, em média, 12% da população 

encontra-se em situação de extrema pobreza, contra 4% das regiões S e SE.  

Quanto ao PIB, mesmo contempladas com apenas 15% do fundo, S e SE apresentam 

PIB per capita médio 1,7 vezes superior aos demais e renda domiciliar per capita média cerca 

de 10% superior. 

Em relação às variáveis de controle, que tratam dos indicadores sociais, os testes 

apontam que, em média, S e SE apresentam melhores resultados com exceção apenas para taxas 

de homicídio e desemprego em que não foram identificadas diferenças de médias significativas. 

 

4.3 Resultado das regressões 

4.3.1 Impacto do FPE sobre crescimento econômico dos estados 

Primeiramente executaram-se as regressões dos modelos econométricos que tratam do 

fomento ao crescimento do PIB per capita e Renda Domiciliar per capita, com o propósito de 

testar a hipótese 1, qual seja: O FPE impacta positivamente no crescimento econômico dos 

estados. Os resultados encontram-se na tabela 3. 



 

 

 
 

A princípio, os resultados conduzem à não rejeição da hipótese 1, uma vez que FPE 

contribui para o crescimento econômico per capita. Entretanto, ao analisar o efeito do FPE no 

tempo, por meio da variável FPE-Defasado, verifica-se que parte do efeito perde-se no período 

seguinte, indicando que o crescimento gerado não é sustentável no longo prazo possivelmente, 

por ser o FPE apenas instrumento de equalização fiscal, e, portanto, não garante expansão de 

infraestrutura ou incentivos aos investimentos privados, ou qualquer outro elemento necessário 

para perpetuar o crescimento econômico de uma localidade.   

Paes e Siqueira (2008) verificaram algo semelhante ao analisar as distorções do sistema 

de transferências intergovernamentais que podem gerar ineficiências no cenário econômico por 

promover investimentos em regiões desprovidas de infraestrutura e capital humano, além de 

prejudicar a competição saudável do mercado.  

Destaca-se ainda que nos estados do N, NE e CO, contemplados com a maior parcela 

do fundo, o impacto do FPE na taxa de crescimento do PIB per capita é inferior aos demais. 

Este resultado, corrobora com estudos que apontam que o fundo não contribui 

efetivamente para redução das disparidades regionais, como a pesquisa de Salto (2013) que 

desenvolveu um indicador de PIB per capita médio estadual com o propósito de verificar o 

quanto os estados afastaram-se dessa média de 1985 a 2009 e assim, obter uma medida de 

desigualdade. O estudo aponta que o FPE não é relevante para redução das disparidades 

interestaduais, podendo inclusive, acentua-las. 

Os resultados sugerem, portanto, tratar-se de uma possível versão do fenômeno do 

paradoxo da abundância pois, ainda que os repasses do FPE gerem crescimento econômico 

inicialmente, este resultado não se mantém no longo prazo. Além disso, naqueles estados 

detentores da maior parcela do fundo, onde era esperado resultado mais significativo no 

crescimento econômico, o impacto positivo inicial é inferior ao daqueles que recebem menos 

recursos. Quanto à renda domiciliar per capita, o fenômeno paradoxal é ainda mais evidente, 

já que os resultados sugerem que repasses do FPE não são significativos para o crescimento da 

renda. 

 



 

 

4.3.2 Impacto do FPE sobre a redução das desigualdades de renda nos estados 

A Tabela 4 refere-se aos modelos que tratam da hipótese 2: O FPE impacta 

positivamente na redução da desigualdade de renda nos estados. As variáveis dependentes são 

índice de Gini, razão de renda, pobreza extrema e baixa renda. 

 
 

 
 

A análise sugere, que, inicialmente, o FPE impacta positivamente, mas somente na 

variável índice de Gini, contribuindo, portanto, para a redução das desigualdades de renda. 

Assim, a hipótese 2 não é rejeitada. Os resultados apontam, porém, que o FPE não impacta nas 

variáveis dependentes possivelmente por tratarem da população com menor nível de renda, 

sugerindo que o FPE não alcança a parcela da população com renda extremamente baixa. 

Entretanto, tal como no modelo 1, parte do efeito não se mantem no período seguinte. 

Também à exemplo do modelo anterior, no N, NE e CO, a redução da desigualdade de renda é 

inferior ao S e SE que recebem apenas 15% do fundo. 

Conforme Marinho e Araújo (2012), se a localidade apresentar níveis iniciais de 

desenvolvimento baixos, e/ou de desigualdade de renda altos, os efeitos das políticas de redução 

de pobreza são insatisfatórios, o que pode justificar os resultados dos modelos aqui 

apresentados.  

Ainda segundo estes autores, políticas de desenvolvimento social têm maior impacto 

quando há redução da pobreza e, para tanto, é necessário haver crescimento econômico e 

redução de concentração de renda concomitantemente (Marinho & Araújo, 2012) e os 

resultados dessa pesquisa sugerem que o FPE não atua efetivamente nesses dois pontos. 

 

4.2.3 Análise dos resultados 

Distorções nos critérios de partilha do FPE foram amplamente discutidos na literatura, 

a começar pela manutenção da região CO entre as mais beneficiadas pois, ao contrário das 

regiões N e NE, que possuem baixos índices de desenvolvimento, apresenta elevadas taxas de 

crescimento econômico em função, principalmente, do sucesso do agronegócio da região 

(Mendes et al., 2008). Além disto, o Distrito Federal inclui-se entre as regiões ditas “menos 

favorecidas” apesar de beneficiar-se de transferências específicas em virtude de sua condição 

diferenciada por acumular competências legislativas de estado e município e por possuir a 

maior renda per capita do país (Mendes et al., 2008). 

Outra crítica recorrente na literatura refere-se ao fato de que os coeficientes de rateio 

permaneceram congelados desde 1989 e, portanto, não acompanharam o dinamismo da 

economia. Boueri et al. (2013) simularam a distribuição do FPE em 2009, caso os critérios de 



 

 

distribuição do CTN estivessem em vigor. Neste caso, o repasse para Tocantins, por exemplo, 

reduziria em 46,3%, cerca de R$ 727,0 milhões, o equivalente a 5% do PIB daquele estado. Por 

outro lado, o Ceará teria acréscimo de 9,6 % ou R$ 455,0 milhões, ou seja, 0,4% do PIB. 

Possivelmente, devido aos critérios fixos de distribuição e ausência de políticas de 

prestação de contas o FPE tornou-se apenas instrumento equalizador de receita. O Quadro 6 

estabelece comparativo entre o total arrecadado por estado de IPI e IR e o montante recebido 

de FPE no exercício de 2013. Nota-se que, em 14 dos 20 estados que recebem 85% do fundo, 

o FPE representou mais de 100% da arrecadação do somatório de IPI e IR.  

Outros 9 estados apresentam percentuais superiores a 300%, e em 3 outros o percentual 

superou 1000%. Contrariamente, os 7 estados do Sul e Sudeste receberam de FPE menos da 

metade do somatório arrecadado destes dois impostos federais. Em São Paulo, por exemplo, as 

arrecadações de IPI e IR, em 2013, totalizaram R$ 141,5 bilhões enquanto a receita de FPE 

atingiu R$ 639,6 milhões, ou seja, ínfimos 0,5% do montante arrecadado.  

 
 

A sistemática de distribuição do fundo de recursos livres de qualquer vinculação 

possivelmente contribui para desestimular o esforço fiscal dos estados em arrecadar receita 



 

 

própria.  Em 2013, por exemplo, segundo dados da STN (2015) evidenciados no Quadro 7, o 

FPE representou mais de 50% das receitas tributárias em 11 estados, com destaque para o 

Amapá, Acre e Roraima, cujo percentual de representatividade do fundo ultrapassou 200% da 

arrecadação própria. Ressalta-se que em todo Sul e Sudeste, o FPE representa menos de 10% 

da receita tributária.  

 

 
 

Pesquisas internacionais apontam impacto negativo das transferências 

intergovernamentais na gestão dos entes recebedores. Spahn (2007) e Dahlby (2008), 

fundamentados em princípios microeconômicos, destacam que o elevado volume de 

transferências contribui para ineficiência do ente em arrecadar tributos próprios, ou ainda, para 

o acréscimo desproporcional dos gastos públicos, fenômeno conhecido como flypaper. 

No cenário nacional, Ribeiro (1998), Piancastelli et al. (2004), Schwengber e Ribeiro 

(1999), e Blanco (1998) entre outros, alegam que a abundância de recursos de transferências 

governamentais pode afetar negativamente a qualidade da gestão dos recursos, além de 

incentivar governos receptores ao baixo aproveitamento de suas bases tributárias com efeito 

negativo sobre o financiamento de todo o país. 

O impacto das transferências federais no esforço fiscal do ente recebedor é, de fato, tema 

recorrente na literatura brasileira, como a pesquisa de Ribeiro (1998) em que foi analisada a 



 

 

relação entre transferências intergovernamentais e esforço fiscal nos estados de 1985 a 1995, 

especificamente em relação à capacidade tributária do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadoria e Serviços - ICMS, por meio de modelo de fronteira estocástica. O estudo constatou 

evidência de influência negativa das transferências na eficácia de arrecadação, mesmo antes da 

promulgação da Constituição Federal em 1988.  

O autor destaca que, ainda que as transferências intergovernamentais sejam importantes 

para equalizar os recursos entre estados, no Brasil tais transferências podem substituir a base 

de arrecadação própria estadual, prejudicando a saúde fiscal do país, já que provêm de 

tributação excessiva em outras localidades da federação (Ribeiro, 1998). 

Costa e Castelar (2015) também pesquisaram o esforço fiscal, porém, o foco foram 

5.293 municípios brasileiros. Utilizando versão de dados em painel da técnica de vetores auto-

regressivos e modelo de regressões quantílicas, no intervalo de 1999 a 2009 verificaram que 

transferências incondicionais exercem influência negativa no esforço fiscal dos municípios. 

Orair e Alencar (2010) também pesquisaram municípios brasileiros, porém, no período 

de 2000 a 2009 e com objetivo de criar um índice de esforço fiscal, por meio da comparação 

entre arrecadação tributária estimada e efetiva dos municípios através de parâmetros de 

regressão cross-section. A mensuração do esforço fiscal, permite estimar uma proxy da 

capacidade máxima dos municípios em arrecadar receitas próprias e, concomitantemente, 

analisar empiricamente se há relação entre tal esforço e as transferências intergovernamentais.   

Os resultados demonstraram índice de esforço fiscal abaixo da média em 41% dos 

municípios e, caso estivesse no nível médio, haveria aumento de arrecadação própria de 28%. 

Os autores ressaltam que transferências intergovernamentais podem gerar o que eles 

denominaram “preguiça fiscal”, ou seja, desincentivo aos entes federados em arrecadar tributos 

próprios (Orair & Alencar, 2010). 

 

5 CONCLUSÃO  
Os critérios de rateio do FPE têm propósito claro na Constituição Federal, qual seja, a 

promoção do equilíbrio socioeconômico entre os estados, razão pela qual a distribuição dos 

recursos do fundo privilegia os estados, considerados menos desenvolvidos, com 85% dos 

recursos. Assim, esta pesquisa analisou se de fato a distribuição do FPE é eficaz em sua missão 

constitucional. 

Para fins deste estudo considerou-se necessário para o alcance do equilíbrio 

socioeconômico a redução da pobreza e, para tanto, é preciso haver crescimento econômico e 

distribuição de renda simultaneamente. Desse modo, buscou-se analisar a eficácia do FPE em 

atender a esses dois requisitos no intervalo temporal de 1993 a 2013.  

Os resultados sugerem que o FPE não é eficaz em promover o equilíbrio 

socioeconômico, embora permita a equalização da receita, podendo ser enquadrado em uma 

versão do paradoxo da abundância, uma vez que, mesmo nos estados que recebem grande 

quantidade de recursos, ao contrário do que se espera, o impacto positivo inicial sobre 

crescimento econômico e redução da concentração de renda, além de ser inferior que nos 

estados que recebem menos recurso, não se sustenta no longo prazo, possivelmente por não 

haver instrumentos que assegurem a eficácia gerencial dos recursos tais como obrigatoriedade 

de contrapartida, prestação de contas e mecanismos de avaliação de desempenho, no sentido de 

justificar o sacrifício imposto às regiões Sul e Sudeste.  
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