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Síntese

 Recessão pressiona gastos públicos justamente quando retrocede capacidade de financiamento 

baseada em receitas de impostos, as mais expostas aos efeitos próciclicos. 

 Financiamento da educação demasiado vulnerável ainda a tributos sobre bens.

 Pacto federativo da educação exige lidar com condições e distribuições regionais bastante 

diferenciadas e ideal seria buscar mais equalização. 

 Futuro não repetirá o passado e bom senso recomenda não tornar permanente o que funcionou 

em outro cenário sob pena de vir a se tornar obsoletas e ineficientes em pouco tempo.

 Já em curso uma transformação radical na economia e na sociedade exige a contrução de novos 

sistemas fiscal e tributário consistentes e flexíveis com novas bases...

 Diagnóstico desatualizado e incompleto impedem traçar um plano estratégico do objetivo e 

adotar ações paa seu alcance: única certeza que nada ficará como está. 

 Educação será crucial para enfrentar desemprego estrutural e deve explorar novas tecnologias, 

irradiar conhecimento, fomentar pesquisas.  
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FUNDEB: Efeito Redistributivo e Fontes



Estruturação

(IPEA, 2017) TD 2289 - A Dinâmica dos Gastos com Saúde e Educação Públicas no Brasil (2006-2015): 
impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária. 

Complementação da União apenas para Estados que não atendem 
ao valor  mínimo per capita . 



Evolução Gasto Público Educação

Fonte: IPEA, 2017. 
(IPEA, 2017) TD 2289 - A Dinâmica dos Gastos com Saúde e Educação Públicas no Brasil (2006-2015): 
impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária. 



Evolução das transferências do FUNDEB: % PIB

Fonte: STN. Elaboração Própria.



Fonte: STN. Elaboração Própria.

Evolução das transferências do FUNDEB: % PIB



Evolução das transferências do FUNDEB: % CTB

Fonte: STN. Elaboração Própria.



Fonte: STN. Elaboração Própria.

Evolução das transferências do FUNDEB: % da CTB



Fontes dos recursos do FUNDEB

Fonte: STN. ]



FUNDEB:
redistribui 
recursos 
entre 
governos,
por fonte  
por UF
- 2016

Fonte: STN



FUNDEB:
redistribui 
recursos 
entre 
governos,
por fonte  
por UF
- 2016

Fonte: STN



Recessão: migração da escola privada para pública

AGÊNCIA BRASIL (15/02/2016): “Com crise econômica, pais mudam filhos de escolas privadas para públicas”

 Segundo Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), escolas particulares perderam entre 10% e 12% das
matrículas em 2016, por causa, principalmente, da crise financeira;

 Saída de estudantes de escolas privadas concentrada em famílias das classes C e D (parcela da população que teve
ganho de poder aquisitivo antes da crise e agora sente mais os efeitos da desaceleração econômica);

 Em escolas que atendem predominantemente classes A e B, houve aumento de 3% a 4% nas matrículas;

 Exemplo: Distrito Federal em 2016: rede pública recebeu 10 mil solicitações de matrículas a mais que em 2015;

 Diretor executivo da Rede Educacional Alub, Alexandre Crispi: também houve intenso movimento de migração de
estudantes entre escolas privadas, saindo daquelas com mensalidades mais caras para as de preço mais baixo.
Matrículas da rede Alub, que tem foco na classe C, cresceram 14% este ano, em comparação com 2015.

Disponível em: http://bit.ly/1PWz3Ih.



Matrículas na educação profissional: público x privado

Fonte: Notas Estatísticas do Censo Escolar 2016. 

Número de matrículas na educação profissional por rede de ensino – Brasil 
2008-2016

Possível efeito PRONATEC



Matrículas na educação profissional: público x privado

Fonte: Notas Estatísticas do Censo Escolar 2016. Elaboração própria. 
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FUNDEB no Contexto Tributação



Carga tributária no longo prazo: tendência expansionista



Carga tributária no médio prazo: viés de baixa 



Carga Tributária Nacional: queda pós-crise global

Fonte:  Afonso e Castro. Elaboração Própria.



Fonte:  RFB. Elaboração IBRE/FGV

Evolução muito diferenciada setorialmente



Carga tributária: composição comparada com exterior

Fonte: OECD. Elaboração Própria.

Para fins de comparação, Brasil 
informado segundo apurado pela 
OCDE (difere dos resultados 
apresentados a seguir). 



Fonte: Afonso e Castro. Elaboração Própria.
Base de Dados: Balanço Oficial da União, STN; Balanço dos Estados, STN; Finbra, STN; SRF.
Nota: Dados para 2016 considerando projeção preliminar. 

Sistema dual: impostos x contribuições
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FUNDEB no Contexto Federativo



Fonte: Afonso e Castro. Elaboração Própria.
Base de Dados: Balanço Oficial da União, STN; Balanço dos Estados, STN; Finbra, STN; SRF.
Nota: Dados para 2016 considerando projeção preliminar. 

Divisão Federativa da receita tributária 



Fonte: Araujo (2001), com atualização dos dados para os anos de 2000 a 2016. Elaboração Própria.
Nota: Dados para 2016 considerando projeção preliminar. 

Desequilíbrio federativo: tendências opostas 



Fonte:  Afonso e Castro. 
Elaboração Própria.

Divisão Federativa da receita: variação pós-crise global
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Perspectivas



Evolução dos Sistemas Tributários

Sistema 1.0 –
consistente, moderno e 
ousado em 1965
 Baseado em impostos

 Sobrecarrega mercadorias

 fundos de participação 
redistributivos

Brasil Sistema 0.1

Mundo Sistema 3.0
 Brasil com sistema mais 

complexo, contribuições
sobre bases de impostos 

 Mundo basea tributação 
indireta em IVA

Sistema 4.0
 Quarta revolução industrial ou segunda 

era das máquinas
 Nova manutafura - sob encomenda, 

robôs.. – desemprego maciço
 Nova economia compartilhada e baseada 

na cessão de direitos
 Sociedade conectada – internet das 

coisas, inteligência artificial, big data…



Agenda de debates tributários

MUNDO

 Mais IVA e menos taxação da folha

 Robo tax

 Proposta IRPJ+IVA (DBCFT)

 Renda global

x

 Desemprego maciço

 Menor carga horária de trabalho

 Nova educação

 Programas sociais “inteligentes”

BRASIL

Nenhum projeto abrangente

 Tentativas no ICMS, promessa no PIS

x

Melhorar diagnóstico

 Consolidar legislação: Código

 Lipoaspirar texto constitucional



Forma de consumir e demandar

 Nosso consumo já tem migrado para os serviços eletrônicos, nós compramos menos 
produtos físicos e estamos cada vez mais habituados a comprar serviços virtualmente. 

Os exemplos são inúmeros:

A facilitação do acesso aos serviços está modificando os nossos padrões de consumo. 

Deixamos de comprar E substituímos por

DVD’s Netflix

Cd’s Spotify/Apple Music

Fotos impressas Instagram

Carro Uber
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Cadeia de revoluções

Novas indústrias e 
empresas de serviços

Exigirão novas 
habilidades de seus 

empregados

Alterando Mercado 
de Trabalho

Alterando o conceito 
de valorização das 

habilidades 
individuais 

NOVA EDUCAÇÃO

Alterando a nossa 
forma de pensar

Forma de consumir e 
demandar
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o• Mais produtivas
• Produzirão o que é 

demandado
• A produção será mais 

flexível
• Serão menores e mais 

ágeis
• Será mais limpa
• Os nossos fluxos 

comerciais deixarão de 
percorrer longas 
distancias e passarão a 
ser mais regionais.

N
o

va
s 

h
ab

ili
d

ad
e

s  Incentivar o uso de 
aparelhos eletrônicos.

 Valorizaremos a 
capacidade de 
transformação do 
conteúdo, utilizando a 
tecnologia.

 A forma de pensar das 
pessoas só será útil se 
pressupor a ajuda de 
mecanismos eletrônicos.

 As provas tenderão a 
valorizar mais a construção 
das perguntas, ao invés da 

reprodução das respostas

 A expectativa é que, até 
2020, 7,1 milhões de 
empregos desapareçam 
no mundo, por outro 
lado, cerca de 2,1 
milhões de vagas serão 
criadas.

 A tendência é cada um 
inventar seu próprio 
emprego, esse trabalhos 
autônomos serão 
metade de toda a força 
de trabalho.

C
o

n
su

m
ir

 e
 d

e
m

an
d

ar • Design voltado para 
o consumidor

• Impressão 3D –
produção não exige 
mais larga escala e 
nem longos 
transportes

• +Serviços                       
-Compras Físicas

Cadeia de revoluções
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Educação

Políticas de educação 
ao longo da vida

Atualização da 
educação

Maior 
experimentação 

educacional

O modelo tradicional de educação (em que jovens passam um

tempo se educando para a utilizar no restante da vida) se

tornará rapidamente obsoleta. Em um mundo em rápida

mudança, há uma necessidade de educação contínua, ao longo

da vida.

O conteúdo da educação também deve mudar para alinhar-se

com um mundo em rápida mudança. É preciso ensinar e

aprender com os alunos.

Dadas muitas tensões e alterações que afetam a educação, este

é um momento oportuno para a experimentação, para tentar

encontrar quais estratégias e abordagens funcionam melhor na

era das tecnologias e trabalhos em desenvolvimento.



” ... Os governos, em sua forma atual, serão forçados a mudar à medida que seu 

papel central de conduzir a política ficar cada vez menor... 

Em última análise, a capacidade de adaptação dos governos irá determinar sua 

sobrevivência. Eles resistirão se abraçarem um mundo de mudanças 

exponencialmente disruptivas e se submeterem suas estruturas aos níveis de 

transparência e eficiência... 

De modo semelhante às revolução industriais anteriores, os regulamentos irão 

desempenhar um papel decisivo na adaptação e na difusão de novas 

tecnologias... ”

KLAUS SCHWAB, ”A quarta revolução industrial”

Epígrafe ou Epitáfio?
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Anexos
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Algumas Referências
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Cenário revolucionário

A revolução onde todos os objetos do seu
dia a dia são feitos sob medida e conversam entre si
para resolver seus problemas.

A quarta revolução é baseada na interação
entre máquinas, não apenas entre o celular e o
computador.

Esta revolução está começando na indústria,
mas a tendência é que todas as máquinas que
utilizamos no nosso dia-a-dia “conversem” garantindo à
nós o conforto de não fazer tarefas repetitivas e
entediantes.

É claro que isso é para aqueles que fazem
parte da revolução, isso porque ela também aumentará
de forma brutal a distância entre os que têm acesso e
os que nunca terão.



Cenário próximo

A revolução onde todos os objetos do seu dia a dia são feitos sob medida e conversam entre si para
resolver seus problemas.

A quarta revolução é baseada na interação entre máquinas, não apenas entre o celular e o computador.
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É claro que isso é para aqueles que fazem parte da Revolução, 
isso porque ela também aumentará a distância entre os que têm 
acesso e os que nunca terão.

Esta revolução está começando na indústria, mas a tendência é que todas as máquinas que utilizamos 
no nosso dia-a-dia “conversem” garantindo à nós o conforto de não fazer tarefas repetitivas e entediantes.



Uma visão geral do impacto sobre o desemprego

Os números dão indícios
inquietantes. Segundo um estudo da
consultoria McKinsey, cerca de 50% das
funções existentes poderiam ser substituídas
por mão de obra mecanizada com a
adaptação de tecnologias já existentes.

Em vez de enjaular a galinha dos ovos
de ouro do progresso tecnológico, os
formuladores de políticas deveriam
concentrar-se em medidas que ajudem os
prejudicados, como programas de educação e
treinamento e redes de segurança social.

A ampla distribuição dos benefícios
das máquinas inteligentes não dependerá de
seu design, mas da estruturação das políticas
que as cercam. Infelizmente, a equipe de
Trump não compreendeu a mensagem.

2,1 milhões de vagas serão criadas,

principalmente em áreas:

- computação

- matemática

- arquitetura

- engenharia

7,1 milhões de empregos 
desaparecerão no mundo

em decorrência de:

- redundância

- automação 

- desintermediação 

Previsão até 2020 - Relatório "The Future of Jobs", do FEM



40

Erick Brynjolfsson, do Massachusetts Institute of Technology, defende que a educação deve
ser logo redesenhada:

“Currículos escolares devem abandonar a memorização de fatos e fórmulas e 
focar mais em criatividade e comunicação.”

Erick Brynjolfsson também responde, o que os computadores jamais conseguirão resolver:
“Atualmente, está muito claro que os computadores são ótimos para 

encontrar respostas, mas ainda não são capazes de desenvolver questões. 
Essa habilidade até agora parece ser unicamente humana e tem alto valor.”

Para obtermos as respostas desejadas é preciso saber perguntar.

Futuro da educação
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Por que e como devemos reformar?

Características ineficientes das tributação atual:

 É extremamente complexa

 Implica alto custo burocrático

 Resulta em um alto grau de litígio entre empresas e 

fisco

 Tornam a produção mais ineficiente, devido às 

distorções

 Reduz a produtividade do País.

 Não é eficiente para taxar as novas formas de 

negócios, como a economia de compartilhamento.

 É repleta de isenções, incentivos e regimes especiais

Temos duas alternativas para reduzir as ineficiências citadas:
 Ampla

 Melhor relação custo/benefício.
 Politicamente mais complexa (exige uma emenda 

constitucional)
 Com benefícios melhores

 Fatiada 
 Menor relação custo/benefício.
 Politicamente menos complexa
 Benefícios são menores
 É impossível instituir o IVA mantendo os quatro 

tributos atuais
 O IVA, que é cobrado no destino, é politicamente 

muito difícil e tende a gerar uma série de 
consequências indesejáveis, como o aumento da 
carga tributária e o acúmulo de créditos tributários 
pelas empresas.

Uma reforma tributária ampla tem um impacto muito mais positivo sobre a economia que um conjunto de reformas 
parciais e seu custo político talvez seja até menor que o custo total de uma sequência de reformas “fatiadas”.
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Robot Tax
Po

r 
q

u
ê?

Bill Gates acredita 
que os robôs 
devem pagar 
imposto de renda 
para reduzir o 
impacto negativo 
que poderiam 
gerar sobre os 
empregos 
humanos.

B
as

e 
d

e 
cá

lc
u

lo Esses impostos 
seriam baseados 
no imposto de 
renda que o 
trabalhador que 
ocupava a função 
pagava ao 
governo.

C
o

b
ra

n
ça Gates defende 

que devemos 
cobrar este 
imposto na forma 
lump-sum no 
momento em que 
ele substitui um 
empregado por 
um robô. 

In
ve

st
ir A verba deve ser 

utilizada para 
financiar o 
investimento em 
capacitação dessa 
mão-de-obra 
ociosa e para uma 
espécie de Renda 
Básica Universal.



Novas fontes de tributação
 A resposta é tributar o não-tangível, aquilo que não se capta com variáveis físicas, mas representa valor. 
Exponho aqui exemplos de intangíveis:

Isto é denominado na literatura estrangeira de 
“reconhecimento tributário do capital intelectual”

Conhecimento

• Pesquisa e Desenvolvimento

Informação atrelada á aptidão 
de inovar (know-how)

• Conhecimento tácito

Frutos do conhecimento 
aplicado

• Propriedade intelectual 

• Direitos autorais

• Fundo de comércio

• Patentes

Habilidade de fazer algo 
especial

• Jogar bem determinado 
esporte

• Fazer previsões 
frequentemente corretas 

Ser visto

• Imagem das pessoas e das 
empresas

• Reconhecimento ou 
reputação e confiança das 
empresas e das pessoas

• Ter um selo de qualidade

Direitos e bens incorpóreos

• O espectro eletromagnéticos

• Direitos de poluição

Turismo

• Ter paisagem 

• Filmes

• Jogos de computador

• Softwares

• Bens virtuais

Definição de intangível: aquilo que não possa ser fisicamente tocado, mas que tem um valor econômico aferível.
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Problemas ligados aos intangíveis:

Dimensão econômica

• O passe de um jogador de futebol

• O valor das empresas de computação (altos 
devido ao capital intelectual e humano e não 
à produção de bens físicos)

Grau de volatilidade

• Se a credibilidade de uma empresa é abalada, 
seu valor de mercado cai rapidamente.  

• Se um segredo industrial é revelado, o sue 
valor de mercado também caí rapidamente.

Dificuldade:

 Avaliar o valor real do bem intangível

Cabem incidências, tanto diretas 
quanto indiretas. Pode haver 
imposto sobre a renda e 
contribuição social sobre o lucro, 
sobre o resultado positivo obtido 
com o intangível ou com ações 
representativas do capital de 
pessoa jurídica que detém aquele 
intangível

Se cabe imposto sobre a venda de 
um bem, pode haver imposto sobre 
a venda de uma tecnologia

Incidências 
tributárias

É difícil avaliar o valor do intangível, 
por isso é difícil avaliar a base de 
cálculo dos impostos que incidem.

Custo de obtenção é alto

Base de 
cálculo
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Proposta Inicial Governo Temer
1

ª 
 P

IS

PIS (deveria ter sido no 1°
trimestre)

Como é a cobrança hoje: A 
alíquota é de 1,65%, mas ao 
longo da última década, cerca 
de 30 setores da economia 
conseguiram alíquotas mais 
baixas

O que o governo quer 
fazer: Medida provisória 
reduziria as alíquotas a, no 
máximo, duas. As regras para 
compensação do tributo pago 
na compra de insumos serão 
simplificadas e aplicadas a 
todos os contribuintes

2
ª 

 C
O

FI
N

S Cofins (neste semestre)

Como é a cobrança hoje: A 
alíquota é de 7,6% para as 
empresas que recolhem a 
contribuição pelo lucro real e 
de 3% para quem paga imposto 
no regime de lucro presumido

O que o governo quer 
fazer: Também por medida 
provisória, seria estabelecida 
uma só alíquota e passaria a 
valer um novo regime de 
créditos gerados nas compras 
de insumos

3
ª 

 IC
M

S ICMS (2º semestre de 2017)

Como é a cobrança hoje: Os 
Estados cobram alíquotas, de 
17% a 25%, sobre o consumo 
em suas fronteiras e de 7% a 
12% entre Estados. Vários 
abrem mão de parte do ICMS 
para atrair indústrias

O que o governo quer fazer: A 
meta é pôr fim à guerra fiscal. 
O plano é reduzir no Senado 
para 4% a alíquota 
interestadual. As alíquotas 
dentro dos Estados seriam 
unificadas via negociação ou 
projeto de lei



Estudo dos gastos públicos brasileiros em educação

(IPEA, 2017) TD 2289 - A Dinâmica dos Gastos com Saúde e Educação Públicas no Brasil (2006-2015):
impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária.

Disponível em: http://bit.ly/2qSdWRK.

 Gastos públicos com saúde e educação: perto de 10% do PIB, impactando diretamente as finanças públicas (notadamente
nos estados e municípios), a política fiscal e a atividade econômica do país;

 Mínimos constitucionais para gastos públicos com educação  criação de sistemas de informações específicos para viabilizar
o acompanhamento destes gastos pelos órgãos de controle do país.

• Sistemas de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope)

 Estimativas anuais e bimestrais de gastos públicos com educação por ente federado e importância relativa dos mínimos
constitucionais incidentes sobre estes gastos no Brasil, bem como a relação destes gastos com a arrecadação tributária dos

vários entes federados levaram a algumas conclusões, dentre as quais :

1. Embora haja exceções, os mínimos constitucionais são efetivos para diversos estados e milhares de municípios.

2. Referidos gastos parecerem ser fortemente afetados pela dinâmica da tributação relacionada com o cálculo dos
mínimos constitucionais na área.



Estudo dos gastos públicos brasileiros em educação

(IPEA, 2017) TD 2289 - A Dinâmica dos Gastos com Saúde e Educação Públicas no Brasil (2006-2015):
impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária.

 Na saúde: muito do esforço de construção institucional nas últimas duas décadas para garantir e implementar
mínimos constitucionais para os gastos públicos

 Na educação: tais questões já essencialmente equacionadas por volta de 1996  discussão mais recente em
torno de questões de equidade e melhoria da coordenação federativa e da qualidade do gasto público.



Estudo dos gastos públicos brasileiros em educação

(IPEA, 2017) TD 2289 - A Dinâmica dos Gastos com Saúde e Educação Públicas no Brasil (2006-2015):
impacto dos mínimos constitucionais e relação com a arrecadação tributária.

Fonte: IPEA, 2017. 



Retração do ensino privado e expansão do ensino público

GAZETA ONLINE (14/01/2017): “Dobro de alunos troca privadas por públicas”

 De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu): número de solicitações de ingresso no ensino gratuito de
estudantes que pretendem migrar da rede privada para a rede pública em 2017 foi de 4.369  praticamente o dobro
se comparado a 2016, quando 2.252 famílias optaram por abandonar a escola particular.

Disponível em:http://bit.ly/2rRI9OP.



Matrículas ensino médio com curso téc.: público x privado

Fonte: Notas Estatísticas do Censo Escolar 2016. 

Número de matrículas na educação profissional por rede de ensino e tipo de curso (curso técnico 
integrado ao ensino médio; curso técnico concomitante ou subsequente; curso técnico integrado à 

EJA ou cursos FIC) – Brasil 2015-2016



Custeio mínimo dos direitos fundamentais (Comparato e Pinto)

 Profunda fragilidade de propostas que acenem para desconstrução do regime de vinculações orçamentárias que
amparam o custeio de direitos fundamentais no federalismo brasileiro;

“Sob o pálio da Constituição de 1988, as receitas vinculadas à seguridade social e os pisos de gasto em
saúde e educação são instrumentos de proteção orçamentário-financeira de direitos que não podem ser
minorados ou negados.”

 Defensores da extinção das vinculações orçamentárias: problema de efetividade das políticas públicas de saúde e
educação seria consequência da baixa qualidade do gasto público, o que, por seu turno, justificaria a retirada dos
pisos que lhes amparam;

 Verdadeira a constatação da necessidade de aprimorar gestão de tais gastos vinculados. Porém, não se pode resolver
o impasse com maior margem de liberdade alocativa dos gestores públicos  Mais discricionariedade orçamentária
em tempos de crise fiscal não corrigirá distorções, desvios e abusos.

Fonte: Fábio Konder Comparato e Élida Graziane Pinto. “Custeio mínimo dos direitos fundamentais, sob máxima proteção constitucional”. 
Conjur, Dezembro de 2015. Disponível em: bit.ly/29c02xc.



Financiamento do direito à educação (Comparato et. al.)

 Regime de vinculação de recursos obrigatórios para saúde e ensino  mais exitoso instrumento de efetividade dos
direitos, além de evidenciar a posição preferencial ocupada pela educação e pela saúde na arquitetura constitucional.

 Direito fundamental à educação: somente períodos ditatoriais ousaram rever o compromisso social assumido desde a
Constituição Republicana de 1934 de financiamento governamental em patamares mínimos nesse setor;

• Ou seja, há mais de 80 anos a nação brasileira reconhece na educação pública o caminho decisivo para a progressiva e
inadiável superação da dependência tecnológica, ainda que sejam lentos e complexos os esforços de associar dever de
gasto mínimo a qualidade no ensino.

 Retrocessos causados pelas Constituições de 1937 e 1967/1969 certamente adiaram um histórico processo
cumulativo de buscar universalizar o acesso à escola para todos os cidadãos, com o dever de ensino de qualidade.

 A despeito de tais retrocessos autoritários e desde a Emenda Calmon de 1983, a sociedade brasileira e seu caminho
para horizonte civilizatório basilar: Constituição Cidadã e no Plano Nacional de Educação (Lei 13.005/2014).

Fonte: Fábio Konder Comparato, Heleno Taveira Torres, Élida Graziane Pinto e Ingo Wolfgang Sarlet. “Financiamento dos direitos à saúde e à 
educação: mínimos inegociáveis”. Conjur, Julho de 2016. Disponível em: bit.ly/2bnwCkY.
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Base de Dados



Divisão Federativa da Receita Tributária



Impostos x Contribuições: consolidação nacional



Impostos x Contribuições: União



FUNDEB
Redistribuição 
entre Governos 
por UF
- Em 2015

Fonte: Fabricio Magalhães



Impactos das transferências na equalização das receitas (Magalhães, F. R.)

Fonte: Magalhães (2016).



Impactos das transferências na equalização das receitas (Magalhães, F. R.)

Fonte: Magalhães (2016).
* Exclui Rio de Janeiro e São Paulo. 



Impactos das transferências na equalização das receitas (Magalhães, F. R.)

Fonte: Magalhães (2016).



Impactos das transferências na equalização das receitas (Magalhães, F. R.)

Fonte: Magalhães (2016).
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EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (DISCLAIMER)

Este relatório foi elaborado para uso exclusivo de seu destinatário, não podendo ser reproduzido ou retransmitido a qualquer pessoa sem prévia autorização.

As informações aqui contidas tem o propósito unicamente informativo.

As informações disponibilizadas são obtidas de fontes entendidas como confiáveis.

Não é garantida acurácia, pontualidade, integridade, negociabilidade, perfeição ou ajuste a qualquer propósito específico das fontes primárias de tais informações, logo não se aceita qualquer encargo, 

obrigação ou responsabilidade pelo uso das mesmas. 

Devido à possibilidade de erro humano ou mecânico, bem como a outros fatores, não se responde por quaisquer erros ou omissões, dado que toda informação é provida "tal como está", sem 

nenhuma garantia de qualquer espécie. 

Nenhuma informação ou opinião aqui expressada constitui solicitação ou proposta de aplicação financeira.

As disposições precedentes aplicam-se ainda que venha a surgir qualquer reivindicação ou pretensão de ordem contratual ou qualquer ação de reparação por ato ilícito extracontratual, negligência, 

imprudência, imperícia, responsabilidade objetiva ou por qualquer outra maneira.
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