
TERMO DE REFERÊNCIA – TDR 
Edital nº 008/2017 

  
“Análise do federalismo fiscal e seus impactos sobre o crescimento econômico” 

 
 

1- Objetivo da contratação  
 

O objetivo da contratação é a contratação de consultor – pessoa física para a realização de 
análise da política fiscal brasileira executada pelos entes federativos, particularmente no que tange 
às relações fiscais e financeiras que conformam o federalismo no Brasil e seus efeitos sobre o 
crescimento econômico e seus rebatimentos sociais. 
 
2 – Antecedentes e contexto  
 

O Brasil é regido constitucionalmente por um sistema federativo, com sua característica 

atual adotada na Constituição de 1988, fundada em três níveis de governo: União, estados e 

municípios, além do DF, que reúne características dos dois níveis subnacionais1. Nesse modelo 

federativo, o contexto da política fiscal envolve atribuições, competências e responsabilidades 

constitucionais dos diversos níveis de governo dentro de um complexo sistema de tributação e de 

fluxo de recursos na federação para pautar o financiamento dos gastos públicos. A compatibilidade 

entre as capacidades fiscais e de execução pública promoveria um ambiente capaz de sustentar uma 

maior qualidade e eficiência na provisão de bens e serviços públicos. Assim, a estrutura fiscal 

federativa nacional é baseada em um sistema de arrecadação e transferências de receitas 

tributárias, com vistas a construir um ambiente de em que prevaleça a equalização fiscal e favoreça 

a redução das desigualdades socioeconômicas regionais e locais, criando incentivos ao maior 

crescimento econômico. 

O processo de descentralização de políticas é um movimento mundial para incentivar a boa 

governança pública. O argumento principal é de que esse processo ajuda a promover a eficiência na 

provisão de bens e serviços públicos, e, assim, reúne condições para reduzir a desigualdade, 

incentivar o crescimento econômico e ampliar o bem-estar da sociedade. Esses resultados adviriam 

de diferentes e melhores formas de execução de despesas, de arrecadação e alocação de receitas e 

de distribuição de responsabilidades na ação pública. Os objetivos assim delineados impõem uma 

constante revisão do papel dos vários níveis de governo vis-à-vis aos tradicionais papeis do Estado 

em termos de alocação e distribuição de recursos e de estabilização econômica. Na realidade, a 

tendência da discussão mundial sobre a descentralização de políticas públicas envolve conciliar 

objetivos econômicos, políticos e constitucionais para propiciar uma maior eficiência e equidade da 

ação pública. Frise-se, nesse contexto, o fato de que a descentralização fiscal e financeira na 

federação permite a execução em bases finalísticas, o que reúne condições para aumentar a 

eficiência alocativa dos recursos públicos, ante à proximidade das demandas e das condições 

requeridas para elevar o bem-estar em âmbito local. 

                                                           
1 Na realidade, o DF pode ser considerado um ente próprio, com características muito peculiares, por abrigar a capital 
federal e lhe ser vedada a municipalização. 



O federalismo se baseia, em alguma medida, entre um balanceamento entre mecanismos 

de regulação própria e compartilhada (self-rule e shared-rule2), tendo como sustentáculo a crença 

na divisão (territorial) do poder político. Isso criaria um sistema de check and balance3 capaz de 

gerar maior e melhor controle de governança e de conciliar eficiência e equidade por meio das ações 

próprias e compartilhadas entre as esferas de governo. As teorias tradicionais do federalismo – 

federalismo fiscal e escolha pública - abordam, principalmente, as distribuições de direitos e 

responsabilidades entre os entes para atingir níveis máximos de bem-estar e de eficiência na 

provisão de bens e serviços públicos. A incidência espacial dos custos e benefícios de uma política 

pública coincidiria, em tese4, com os limites geográficos da ação governamental e a 

operacionalização de programas. Nesse modelo simples, em que se aplica o princípio da 

correspondência, cada nível de governo seria responsável por sua área específica de atuação, 

realizando suas responsabilidades exclusivas e tendo seus próprios mecanismos de captação de 

recursos e de execução de despesas, bem como de instrumentos de construção, monitoramento e 

controle da ação pública.  

Contudo, nem sempre é possível compatibilizar a oferta e a demanda públicas e equilibrar 

os orçamentos públicos das diversas esferas de governo e, ao mesmo tempo, mitigar os problemas 

de equalização de receitas fiscais e de disparidades socioeconômicas regionais. O princípio da 

equalização busca apoiar a criação de sistemas capazes de equilibrar as diversas capacidades de 

recursos próprios dos vários níveis de governo com as diferentes demandas sociais, o que inclui 

mecanismos financeiros complementares, derivados de transferências voluntárias, concessão de 

benefícios e outros instrumentos. Todavia, a equalização entre as capacidades fiscais e as 

responsabilidades de cada ente federativo precisa ser considerada em relação às condições e 

características das áreas específicas de atuação pública. Ainda, os argumentos sobre eficiência e 

equidade dessa ação são colocados em discussão, sobretudo no que tange ao dimensionamento, 

em bases quantitativas e qualitativas, do o nível ideal de equalização (fiscal e social).    

Na avaliação preliminar do desenho institucional do federalismo brasileiro, a ser avaliada 

com mais profundidade no estudo proposto, a União é responsável por políticas nacionais e 

devolução de impostos aos demais entes federativos, na forma das transferências obrigatórias e 

voluntárias. As competências específicas dos entes federativos estão consubstanciadas na 

Constituição Federal de 1988, para a União (artigos 21 e 22), os Estados (artigo 25) e os Municípios 

(artigo 30), respeitados os requisitos de responsabilidade na gestão fiscal. Contudo, diversas lacunas 

são observadas entre as responsabilidades exclusivas dos entes federativos com as denominadas 

responsabilidades comuns ou concorrentes (artigos 23 e 24), que criam, muitas vezes, 

sobreposições de políticas e desentendimentos entre os entes sobre os limites das suas 

competências. 

No Brasil, a desigualdade entre os níveis de receita disponível dos entes da Federação tem 

sido reconhecida por várias políticas públicas. A Constituição de 1988 já admitia essa realidade e, 

desta forma, estabeleceu a adoção de medidas para reduzir as desigualdades, destacando-se, nesse 

                                                           
2 Self-rule é o conceito associado à autonomia de governo. Shared-rule é o conceito associado à interdependência de 
governo.  
3 Mecanismos de controles mútuos no sentido de criar maior equilíbrio entre os níveis de governo. 
4 O princípio de reciprocidade e da equivalência fiscal trata a distribuição de responsabilidades entre os níveis de 
governo como um problema de alocação estática, ou seja, o objetivo é atingir a maximização de bem-estar por meio 
de provisão de bens e serviços públicos coincidente aos limites geográficos da ação pública. 



sentido, as transferências intergovernamentais. Não é outra a razão pela qual as vinculações 

constitucionais de gastos mínimos com educação e saúde e os limites de despesas de pessoal 

estabelecidos pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, 

procuram adotar uma medida da capacidade fiscal dos entes. 

Mais recentemente, os aspectos distributivos envolvendo o sistema de transferências 

intergovernamentais, incluindo aqueles decorrentes de repartição de tributos e rendas, têm 

despertado crescente atenção das autoridades, haja vista o recente debate sobre a distribuição de 

royalties e a mudança de critérios do Fundo de Participação dos Estados - FPE.  

No que tange à reforma tributária, além dos impactos econômicos e de eficiência, uma 

dimensão relevante que tem imposto claros óbices à aprovação dos diversos projetos já 

apresentados refere-se à disputa pela participação na receita tributária. A avaliação de ganhos e 

perdas da reforma tributária e, simultaneamente, de quaisquer propostas que alterem a partilha de 

receitas disponíveis na Federação exige a construção de uma matriz de receitas disponíveis por 

unidade da Federação com informações precisas sobre receitas e transferências que contemple, de 

forma integrada, tributos e outras receitas partilhadas. 

Diante desse contexto federativo e dos parâmetros de governança federativa ainda em 

evolução, uma das ações fundamentais para o governo federal é coordenar esforços em prol da 

implementação de uma agenda de políticas que busque aprimorar o modelo federativo e a 

governança pública, o que inclui melhorias nas relações fiscais e financeiras na federação e, por 

conseguinte, no padrão de financiamento e implementação de políticas necessárias para o 

atendimento das demandas da sociedade.  

 Este Termo de Referência está vinculado ao Produto 9.5 do Projeto de Restauração e 
Manutenção de Estradas Federais – PREMEF: “Estudos e projetos para auxiliar na formulação e na 
gestão das políticas econômicas para o desenvolvimento sustentável com justiça fiscal e equilíbrio 
das contas públicas”. 

 

 
3–Escopo do trabalho e limites do projeto  
 

No âmbito deste Termo de Referência, o consultor atuará conjuntamente com os 
pesquisadores do Ipea na temática de análise do federalismo fiscal brasileiro e seus impactos sobre 
a performance macroeconômica nacional, particularmente associada com seus efeitos no 
crescimento econômico. 

 
A pesquisa contemplará uma revisão teórico-pragmática das experiências de federalismo 

fiscal de alguns países e as tentativas de implementação de um modelo de governança federativa 
equilibrado e cooperativo no Brasil, enfocando, pelo menos: (i)Exame das atribuições e 
competências constitucionais e legais dos diversos entes e poderes; e do rol de instrumentos 
disponíveis para o financiamento de políticas públicas; (ii) mecanismos de checks and balances para 
controle da política fiscal em um contexto federativo; (iii) instrumentos de governança do 
federalismo multinível brasileiro; (iv) impactos do modelo federativo brasileiro sobre a gestão fiscal 
e sobre o crescimento da economia; e (v) propostas de aperfeiçoamento da governança da gestão 
da política fiscal no contexto federativo brasileiro. 

 



O consultor atuará sob a supervisão técnica de um pesquisador do Ipea, que poderá sugerir 
mudanças nas atividades desenvolvidas, para aprimorar o trabalho a ser desenvolvido. Este deverá 
efetivar os ajustes necessários antes dos prazos previstos para entrega das parcelas dos Produtos. 
 

À luz do objetivo geral de análise da política fiscal brasileira executada pelos entes 
federativos, particularmente no que tange às relações fiscais e financeiras que conformam o 
federalismo no Brasil e seus efeitos sobre o crescimento econômico e seus rebatimentos sociais, o 
consultor deverá: 

 
- Revisar criticamente a literatura acadêmica e os relatórios de órgãos de governo, instituições 
privadas e organismos multilaterais sobre o federalismo fiscal e governança federativa, com 
enfoque nos mecanismos de checks and balances para controle da política fiscal em um contexto 
federativo; 
 
- Analisar criticamente e compatibilizar análises sobre as atribuições e competências constitucionais 
e legais dos diversos entes e poderes e o rol de instrumentos disponíveis para o financiamento de 
políticas públicas; 
 
  - Explicitar e avaliar criticamente os instrumentos de governança do federalismo multinível 
brasileiro e apresentar propostas de aperfeiçoamento do modelo federativo; 
 
- Apresentar análise das relações fiscais e financeiras da federação, com ênfase nos processos de 
refinanciamento de dívidas dos Estados e Municípios com a União e nas recorrentes operações de 
auxílios financeiros e, no período recente, por meio do Regime de Recuperação Fiscal; 
  
- Analisar a evolução de indicadores selecionados em âmbito federal, estadual e municipal, capazes 
de dimensionar os efeitos da política fiscal executada pelos entes federativos sobre o crescimento 

econômico e seus rebatimentos sociais. Isso envolve analisar o comportamento de variáveis como: 
investimento público e privado, arrecadação própria, padrões de endividamento (capacidade de 
alavancagem financeira), disponibilidade efetiva de recursos e dinâmica histórica do crescimento 
econômico local, com apresentação da dinâmica endógena relevante de crescimento de alguns 
Estados e Municípios selecionados (a serem especificados pelo IPEA em conjunto com o consultor); 
 
- Acessar dados e microdados de um conjunto de informações diretamente relacionadas à questão 
federativa e fiscal a serem avaliadas, provenientes de fontes oficiais principais, particularmente: 
Banco Central, Secretaria do Tesouro Nacional, Secretaria da Receita Federal e IBGE. 
 
4 – Resultados e Produtos esperados  
 
Os produtos a serem apresentados pelo consultor como resultado das atividades desenvolvidas são 
abaixo descritos: 
 

PRODUTOS DESCRIÇÃO % sobre o 
total 

Data para entrega 

1) Revisão da 
Literatura 

Entrega de um documento 
contendo a revisão crítica da 
literatura relevante para o 
tema e a avaliação das 
competências federativas e 

20% 30 dias após a 
assinatura do 
contrato  



dos instrumentos de 
governança federativa. 

2) Relatório com a 
metodologia e a 
evolução dos 
indicadores federativos 

Entrega de documento com 
a descrição metodológica de 
análise e a avaliação dos 
instrumentos e da evolução 
de indicadores fiscais 
relevantes, em âmbito 
federal, estadual e 
municipal, contemplando:  
(i) mecanismos de checks 
and balances para controle 
da política fiscal em um 
contexto federativo; e (ii) 
instrumentos de governança 
do federalismo multinível 
brasileiro. 

 
 

30% 90 dias após a 
assinatura do 
contrato  

3) Relatório final Entrega do documento final 
com análise dos impactos do 
modelo federativo brasileiro 
sobre a gestão fiscal e sobre 
o crescimento da economia. 
Adicionalmente, as 
conclusões gerais devem 
consignar propostas de 
aprimoramento da 
governança federativa no 
Brasil.  

50% 150 dias após a 
assinatura do 
contrato  

 
O produto entregue pelo consultor, aprovado pela área, deve ser entregue em 1 via impressa e 1 
via digitalizada (CD-ROM). 
 
O consultor deverá garantir que os serviços executados sejam originais, realizados com qualidade, 
atendendo a todas as especificações no prazo estabelecido neste termo de referência, cumprindo 
com as orientações realizadas pelo supervisor da consultoria e submetendo, para apreciação e 
aprovação, as modificações necessárias para realização dos produtos.  
 
Não serão aceitos produtos que apresentem mera reprodução de conteúdo da internet ou livros de 
outros autores sem os créditos devidos, sem que tais conteúdos sejam minimamente 
tratados/analisados pelo consultor, ou que não estejam previstos no contrato. 

 

5 - Especificações  
 
Requisitos Obrigatórios (eliminatórios):  
 

a) Formação Acadêmica: 



▪  Profissional com formação acadêmica em nível de mestrado nas áreas de Economia, Gestão 

de Políticas Públicas, Administração, Administração Pública, Contabilidade, Estatística, 

Matemática, ou Engenharia. 

 
b) Experiência Profissional: 

▪ Experiência comprovada de, no mínimo 5 (cinco) anos, como profissional de nível superior 

atuando com Finanças Públicas ou Economia do Setor Público. 
 

 
 
Requisitos Desejáveis (pontuáveis): 
 
c) Experiência comprovada, de pelo menos 5 (cinco) anos, como profissional de nível superior 

atuando com Finanças Públicas ou Economia do Setor Público. 

 
Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por ano, além do 

período obrigatório 
Até 20 pontos 

 

 
d) Experiência na administração pública, associada com o tema de finanças públicas 

 
Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por ano  Até 20 pontos 

 

 
e) Experiência com métodos de análise de bases de dados brasileiros e internacionais em finanças 

públicas 

 

Pontuação Pontuação máxima 

1 ponto por método 

apresentado 
Até 10 pontos 

 

 
f) Publicações na área de economia ou finanças públicas, incluindo comparações internacionais 
 

Pontuação 
Pontuação 

máxima 

1 ponto por artigo, working 

paper ou correlato, desde que 

submetido a avaliação de pares. 

Até 20 pontos 

 

 



g) Formação acadêmica: 
 

Nível Pontuação 

Doutorado e/ou pós-

doutorado em Economia, 

Economia do Setor Público e 

Administração Pública 

5 pontos 

  
 
Para comprovação de experiência (exercício da atividade profissional) são necessários: 
I. Para exercício de atividade em empresa privada: cópia digitalizada da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do 
empregador (com início e fim, se for o caso) acrescida de declaração do empregador que informe o 
período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das 
atividades desenvolvidas. 
II. Para exercício de atividade em instituição pública: declaração ou certidão de tempo de serviço, 
emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de 
Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá 
declarar/certificar também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) 
e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 
III. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa privada / serviço prestado 
como autônomo: Cópia do contrato Social de empresa em que tenha participação societária, cujo 
objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou 
contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com 
a apresentação do primeiro e do último mês recebido. Os documentos citados devem ser acrescidos 
de declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas. 
 
 
Entrevista (pontuáveis):  
Serão convocados para a entrevista até 3 (três) candidatos com maior pontuação nos critérios 

classificatórios. Será constituída Comissão de Avaliação composta por técnicos do Ministério da 

Fazenda e do Ipea para entrevista dos candidatos. Cada membro da Comissão de Avaliação atribuirá 

pontuação à entrevista de cada candidato conforme requisitos e conceitos estabelecidos no quadro 

a seguir. Os candidatos serão pontuados, conforme quadro a seguir, sendo a nota da entrevista a 

média simples obtida. 

 

Requisitos Conceitos Pontos 

1. Habilidade na construção e argumentação 
técnica na área objeto de estudo 

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 

2. Conhecimentos sólidos na área de Finanças 
Públicas e Federalismo Fiscal  

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 



3. Conhecimentos sólidos de modelos de 
governança  

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 

4. Capacidade de comunicação 

Regular 0 

Bom 1 

Ótimo 2 

Pontuação Máxima 12 

 
 
 
6 -  Recursos 
 
Caso o proponente queira interpor recurso ao resultado, poderá apresentar recurso, por meio do 
e-mail ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br no prazo de 2(dois) dias corridos, a contar da data da 
publicação/comunicação do resultado. A Comissão de Avaliação terá o prazo de 2(dois) dias corridos 
para se pronunciar. 
 
7 - Forma de pagamento  
 
Os serviços serão remunerados em moeda nacional corrente, de acordo com a entrega dos 
produtos, uma vez aprovados pelo responsável técnico, para consultorias nacionais e em dólares 
norte-americanos, para consultorias internacionais.  
 
8 – Insumos disponíveis  
 
As despesas decorrentes de passagens aéreas, diárias, auxílio médico, alimentação, transporte local, 
seguros diversos, pagamentos de impostos, dentre outros custos decorrentes da prestação dos 
serviços previstos neste Termo de Referência correrão exclusivamente às custas do consultor 
contratado. 
 
9 - Localidade do trabalho  
 
A sede para realização das reuniões de trabalho e apresentação dos produtos objetos deste Termo 
de Referência é Brasília-DF. Serão realizadas, no mínimo, 5 (cinco) reuniões presenciais, de no 
mínimo 16 horas cada, na sede do IPEA-Brasília/DF, para avaliação e encaminhamentos sobre a 
execução do projeto. 
 
 
10 - Data de início  
Imediata, após a assinatura do contrato.  
 
 
11. Esclarecimentos  

 As dúvidas sobre o projeto poderão ser dirimidas por demanda, e deverão ser solicitadas por 
meio do e-mail ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br. 

mailto:ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br
mailto:ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br


 Segundo Decreto 5.151/2004, não pode ser contratado servidor ativo, ainda que licenciado, 
da administração pública federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios, direta ou indireta, 
bem como de empregado de suas subsidiárias e controladas, conforme dispõe o Decreto 5.151 
/2004. O candidato também não deve pertencer ao quadro funcional das instituições de ensino 
superior qualificadas para atuar enquanto agências implementadoras. 

Durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017, é permitida a contratação 
de servidores públicos que se encontrem em licença sem remuneração para tratar de interesse 
particular. 

Ainda, durante a vigência da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2017 é permitida a 
contratação de professor de Universidades para realização de pesquisas e estudos de excelência, 
desde que: haja declaração do chefe imediato e do dirigente máximo do órgão de origem de 
inexistência de incompatibilidade de horários e de comprometimento das atividades atribuídas. Os 
projetos de pesquisas e estudos devem ser aprovados pelo dirigente máximo do órgão ou da 
entidade ao qual esteja vinculado o professor. 

A Lei Nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012 que dispõe sobre a estruturação do plano de 
carreiras e cargos de Magistério Federal, estabelece: 

“ Art. 20 

............................. 

§ 2o  O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do 
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas nesta Lei. 

.............................................. 

Art. 21.  No regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da 
regulamentação própria de cada IFE, a percepção de: 

................................................ 

XII - retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica 
em assuntos de especialidade do docente, inclusive em polos de inovação tecnológica, devidamente 
autorizada pela IFE de acordo com suas regras.    (Incluído pela Lei nº 12.863, de 2013) 

§ 1o  Considera-se esporádica a participação remunerada nas atividades descritas no inciso 
VIII do caput, autorizada pela IFE, que, no total,  não exceda  30 (trinta) horas anuais. 

........................ 

4º As atividades de que tratam os incisos XI e XII do caput não excederão, computadas 
isoladamente ou em conjunto, a 8 (oito) horas semanais ou a 416 (quatrocentas e dezesseis) horas 
anuais. (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)”. 

 
 Os interessados em participar do certame devem encaminhar curriculum vitae e informações 
adicionais para ucp.codin.df.stn@fazenda.gov.br, até o dia  25/09/2017. 
 
Somente candidatos pré-selecionados serão contatados. 

https://correio.tesouro.gov.br/owa/redir.aspx?C=urTW7eZ8BU6MDfie6blBC-Lhh8HFDdIISERDvq0zchvKvZb9hdmRuaaXTLDxhHMrkda6dxTh1BI.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fCCIVIL_03%2f_Ato2011-2014%2f2013%2fLei%2fL12863.htm%23art1
https://correio.tesouro.gov.br/owa/redir.aspx?C=urTW7eZ8BU6MDfie6blBC-Lhh8HFDdIISERDvq0zchvKvZb9hdmRuaaXTLDxhHMrkda6dxTh1BI.&URL=http%3a%2f%2fwww.planalto.gov.br%2fCCIVIL_03%2f_Ato2011-2014%2f2013%2fLei%2fL12863.htm%23art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13243.htm#art10


 
 
A qualquer tempo, o presente edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em 
parte, seja por decisão unilateral da Diretoria Nacional do Projeto, seja por interesse público ou 
de exigência legal, sem que isso implique em direitos a indenização e/ou reclamação de qualquer 
natureza. 

 
 O candidato vencedor deverá apresentar proposta técnica e financeira para aprovação antes 
da contratação.  
 
 
12 – Prazo de execução  
5(cinco) meses.  
 
13 - Nome e cargo do Supervisor Técnico 
 
Constantino Cronemberger Mendes –  
Cargo: Coordenador da Dirur/Ipea. 
 
14 - SUPERVISÃO  
 

Supervisor Nacional: Líscio Fábio de Brasil Camargo  

Cargo: Diretor Nacional do PREMEF 



  

 


