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RESUMO
Este trabalho tem como propósito realizar um estudo sobre a vinculação de receitas
públicas, com especial atenção para o ordenamento brasileiro. Considera-se o caráter
jurídico das vinculações, bem como os prós e contras de sua utilização, cotejando com uma
exposição acerca do caráter econômico e político destes institutos. Diante disto, realiza-se
uma análise dos critérios temporais, além de sua tipologia e classificação quanto aos
efeitos e funções. No ordenamento brasileiro, existem vinculações na sua modalidade
stricto sensu ou então na forma de garantia (vinculações-garantia). Há ainda algumas
vinculações que são assim chamadas de forma imprópria, como as vinculações para o
federalismo fiscal e as despesas mínimas obrigatórias. Após uma análise das vinculações,
passa-se para o estudo do princípio da não afetação e sua inter-relação com os princípios
da unidade, universalidade e outros também correlatos. A tendência seguida no trabalho é
que, apesar das diferenciações entre estes princípios, a sua análise integrativa pode ser
proveitosa com o escopo de se atingir os desideratos desejados. Por derradeiro, faz-se uma
abordagem dos mecanismos mitigadores das afetações e do princípio da não vinculação de
receitas no ordenamento pátrio, sem prescindir da observância aos modelos estrangeiros.
Os fundos específicos são os instrumentos mais utilizados no Brasil para se operacionalizar
uma vinculação. Porém, com o inchaço da atividade estatal e o consequente aumento das
vinculações, verifica-se a criação de um instrumento peculiar a fim de atenuar esta
realidade: a Desvinculação das Receitas da União – DRU.

PALAVRAS-CHAVE: vinculação de receitas; vinculação-garantia; princípio da não
afetação; fundos; desvinculação de receitas.

RÉSUMÉ
Le but de ce travail est de réaliser une étude sur l’affectation des recettes publiques, avec
une attention particulière à la réglementation brésilienne. On considère l’angle juridique
des affectations, les avantages et les inconvénients de leur utilisation, ainsi qu’une
comparaison avec ses caractères économique et politique de ces instituts. Pour cela, il
analyse les critères temporels et établit leur typologie et une classification des effets et des
fonctions poursuivis. Dans le système juridique brésilien, peu d’affectations sont stricto
sensu ou ont un rôle de garantie (affectation-garantie). Certaines affectations sont ainsi
faussement nommées, telles que les affectations au fédéralisme fiscal et les dépenses
minimales obligatoires. Après l’analyse des affectations, il est nécessaire d’effectuer une
étude sur le principe de la non-affectation, sa relation avec les principes d'unité,
d'universalité, ainsi que sa connexion à d’autres principes équivalents. En dépit des
différences entre ces principes, l’idée poursuivie dans ce travail est que la convergence de
ces approches peut être bénéfique aux objectifs escomptés. Enfin, une description du
mécanisme qui mitige les affectations et le principe de la non-affectation du système
juridique brésilien est élaborée, prenant en compte aussi les modèles étrangers. Les fonds
spécifiques sont les instruments utilisés au Brésil pour produire une affectation. Cependant,
avec l’augmentation des l'activités du gouvernement et la conséquente surexploitation des
affectations, la création d'un outil particulier pour atténuer cette réalité peut être observée:
la Désaffectation des Recettes Fédéral – DRU.

MOTS CLÉS: affectation des recettes; affectation-garantie, principe de la non-affectation,
fonds, désaffectation des recettes.

INTRODUÇÃO*

A doutrina jurídica financeira é carente de obras monográficas sobre vinculação
de receitas e o princípio da não afetação. Comumente, o que se verifica é o tratamento do
assunto – não muito aprofundado – em manuais ou outros compêndios, sendo, no entanto,
deveras invocado em artigos específicos sobre o tema.
Os estudos internacionais clássicos sempre procuraram delimitar o âmbito de
atuação das afetações e do princípio da não vinculação. E, atualmente, a produção
científica sobre o tema intenta demonstrar novos horizontes para as vinculações de
receitas. Cite-se, por exemplo, o artigo seminal de JACOB WILNER SUNDELSON e os
recentes trabalhos de SUSANNAH CAMIC, WILLIAM MCCLEARY e MARGARET WILKINSON
na doutrina anglo-saxã.
No caso do Brasil, tanto nos manuais sobre o tema como nos artigos científicos,
atualmente o termo vinculação vem sendo usado de forma “solta”, ou seja, sem muitos
critérios científicos do que venha a ser uma afetação. Não há obras que se debrucem
exclusivamente sobre as suas características, forma de aplicação, efeitos e outras
implicações. Os trabalhos que mais se aproximam desta empreitada na doutrina pátria – ao
tentarem delinear a função de uma vinculação de receitas – são dois artigos de FERNANDO
FACURY SCAFF, relacionando-a com os direitos humanos de segunda dimensão.
A definição do que é vinculação – separando, obviamente, daquilo que parece
uma afetação, mas não é – mostra-se sobremaneira útil para o início da análise do tema. É
nesta esteira que o primeiro capítulo tenta analisar as diversas implicações do uso das
vinculações de receitas. Será possível perceber que as vinculações, além de seu caráter
jurídico, também possuem considerações de ordem econômica e política. Neste último
caso, é possível perceber, inclusive, o seu uso no Estado de São Paulo, por meio do que
ocorre com o financiamento das universidades paulistas.
Após esta divisão metodológica, outro ponto importante a ser destacado é com
relação ao trade-off existente, ou seja, o “dilema” doutrinário quanto ao uso das
vinculações: elas serviriam para dar maior solidez nas relações entre Executivo e
Legislativo, restringindo, em última instância, a atuação daquele Poder no tocante a certas
despesas, tornando-se um eficiente mecanismo de controle. Por outro lado, engessaria a
*
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prática orçamentária, diminuindo a sua flexibilidade, além de, em tese, reduzir a eficiência
no gasto público. Como sói acontecer na maioria dos trade-offs, é uma questão insolúvel
que dependerá do ponto de partida adotado pelo jurista no estudo acerca das vinculações de
receitas.
Todavia, não somente estes aspectos devem ser examinados. Sob a análise do
caráter jurídico do instituto, é possível observar diversas funções que circundam as
vinculações de receitas. É a partir daí que se delineia o segundo capítulo, cingindo-se o
âmbito de estudo ao ordenamento brasileiro. Aqui, há aquelas vinculações que seguem o
conceito propriamente dito de afetação e as utilizadas como forma de garantia. Observa-se
também, por meio da terminologia constitucional adotada, que as repartições de receitas
para o federalismo fiscal e as despesas mínimas obrigatórias são impropriamente usadas
como sinônimos de vinculação. Com relação a este ponto, a doutrina pátria tende a também
considerá-las no âmbito conceitual das afetações de receitas; entretanto, por meio de uma
exposição com relação à terminologia adotada, procura-se evitar essa confusão conceitual.
No tocante ao uso das vinculações como garantia, recentemente, com o advento
da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF e a Lei das Parceiras Público-Privadas – PPP, as
discussões sobre a sua constitucionalidade foram reacendidas. Primeiramente com a LRF,
por ter ampliado o conceito de vinculação, introduzindo a possibilidade de retenção para o
pagamento de débitos nas vinculações-garantia interfederativas. Após, com o advento da
Lei das PPPs, a questão do desrespeito à ordem cronológica dos precatórios por meio da
vinculação-garantia também é levantada como inconstitucional. Sob nosso juízo, ver-se-á
que, a despeito de no primeiro caso a doutrina apontar pertinentemente a indevida
ampliação do termo vinculação, na segunda hipótese a vinculação-garantia pode ter uma
interpretação que conduza à sua constitucionalidade.
Delineado o significado de afetação e sua aplicação no Brasil, faz-se mister
analisar o postulado que veda a sua aplicação em alguns sistemas jurídicos, o que é feito no
terceiro capítulo. No direito pátrio, o princípio da não afetação tem sido inscrito nas
últimas Constituições, tendo, em 1988, ocorrido a restrição somente a impostos – com
algumas exceções. Já em ordenamentos alheios, ou o princípio aparece implícito, ou
deduzido a partir de outros princípios.
Desta forma, a análise do princípio da não vinculação costuma ser mais frutífera
quando cotejada com os princípios da unidade e universalidade, em uma concepção
integrativa dos princípios. É nesse sentido que a doutrina mais recente vem se inclinando:

ao invés de se preocupar exclusivamente com a separação entre eles, a identificação dos
pontos em comum costuma ser um aspecto relevante.
Com o estudo do que vem a ser vinculação, bem como da regra que a proíbe, o
último capítulo tem a função de concluir o trabalho ao introduzir os mecanismos que
mitigam a aplicação da vinculação e do princípio da não vinculação no Brasil. Os fundos
orçamentários são considerados como uma das formas de se instrumentalizar as
vinculações, derrogando o princípio da não afetação em algumas situações.
Porém, no Brasil, ao invés de se promover a extinção de algumas vinculações
como forma de se conceder maior flexibilidade ao direito orçamentário, a dificuldade
política nestas supressões fez erigir uma modalidade peculiar e até então não verificada em
outros ordenamentos. Neste contexto surgiu a Desvinculação de Receitas da União – DRU,
vista por alguns doutrinadores como um início de solução para a rigidez do sistema
orçamentário brasileiro, mas por outros como uma ferramenta inconstitucional,
considerando que se prestaria a desvincular parcela destinada aos direitos prestacionais.
Em vista do exposto, longe de se deter a um foco único de debate, este trabalho
visa metodologicamente a analisar com mais afinco alguns dos diversos assuntos
relacionados com a vinculação e o princípio da não vinculação de receitas que se situam de
forma dispersa na doutrina jurídica pátria. Visa-se, destarte, a definir o que vem a ser
vinculação de receitas em cada um de seus contextos para um uso mais criterioso do
instituto.

SÍNTESE CONCLUSIVA

As vinculações, afetações, consignações ou gravações de receitas designam as
receitas carimbadas que derrogam certos corolários de direito financeiro, visto que fazem
com que determinado custeio tenha a sua fonte de receita imediatamente identificada por
meio de uma ligação jurídica. Economicamente, esta correspondência pode ocorrer entre
tributo e uso (amplo ou específico) e receita e uso (também amplo ou específico).
No âmbito jurídico, as vinculações de receitas são positivadas por instrumentos
constitucionais ou legislativos de forma alheia à lei orçamentária, e são utilizadas para
individualizar uma fonte e destinação mediante o estabelecimento de um elo jurídico entre
receitas e escopos predeterminados, possuindo margem relativa de abolição do
ordenamento e constituindo uma excepcionalidade à dinâmica orçamentária.
Politicamente, as vinculações são vistas como instrumentos institucionais que
engessam o dinamismo da atividade orçamentária, influenciando nas tomadas de decisões
posteriores em um processo de path dependence, já que elas “pré-comprometem” as ações
políticas dos futuros governantes. Esta seria a exteriorização dos efeitos simbólicos e
institucionais das vinculações. No Brasil, ocorre um exemplo desta vinculação simbólicoinstitucional com as universidades paulistas, porquanto em todo ano na lei de diretrizes
orçamentárias segue-se a praxe de se destinar percentual fixo a estas instituições por meio
da especialização orçamentária.
Além deste fator, a vinculação de receitas pode servir como dotadora de
autonomia financeira de um dos Poderes. Cite-se, por exemplo, as constantes consignações
constitucionais ao Poder Judiciário de diversas nações. Em suma, as afetações de receitas,
como processo político, por meio de instrumentos simbólicos e institucionais précomprometem as gerações políticas posteriores, além de condicionar o rumo da aplicação
dos recursos públicos nas decisões subsequentes e garantir a autonomia financeira a certos
entes – como os Poderes da nação.
A vinculação possui também alguns critérios temporais para a sua verificação,
bem como a questão de observância do órgão envolvido em uma afetação, o que pode
gerar discussão em torno do fenômeno tributário da parafiscalidade. Com relação a este
critério, a afetação é vista como dotadora de autonomia a um serviço público e ao órgão
responsável, o que daria alguns efeitos benéficos visto pela doutrina jurídica e econômica,

mormente em questões de eficiência e de efeito psicológico positivo aos contribuintes com
relação à aplicação dos recursos públicos.
No que toca ao momento da arrecadação de receita, há a questão de saber o seu
grau de importância para se determinar a vinculação, isto é, se ela se queda afetada antes
ou depois da arrecadação. Ocorre que, em sede de direito financeiro, a entrada é o ingresso
de recursos nos cofres públicos; quando definitiva, torna-se receita. Assim, segundo esta
classificação, a receita arrecadável não estaria no conceito de vinculação de receitas.
Porém, entendemos por um conceito teleológico de receitas nesse caso, abarcando também
os recursos não arrecadados (futuras receitas), pois caso contrário não haveria sentido
lógico na própria afetação.
Igualmente, a vinculação de receitas não se confunde com a técnica parafiscal,
visto que a parafiscalidade é a possibilidade de destinação de recursos a um sujeito ativo
para a consecução de suas atividades específicas com certa autonomia, não sendo
considerados dentro da disponibilidade orçamentária do ente federativo por se tratar de um
fenômeno paraorçamentário.
Outro problema que advém dos critérios temporais é com relação ao
redirecionamento de receita, isto é, a vinculação de verbas a entidade diversa da
responsável pela sua arrecadação – como pode ocorrer no caso de autarquias. No caso, o
empecilho dar-se-ia não pela regra constitucional da impossibilidade de afetação de
receitas, mas sim pela autonomia financeira de alguns entes da Administração Pública.
É possível classificar as afetações quanto ao seu efeito e função. Para tanto, as
vinculações podem ser fortes ou fracas (de acordo com a determinação do gasto público) e
amplas ou estreitas (conforme sua abrangência). Aparecem, contudo, em formas
combinadas (forte e ampla, forte e estreita, fraca e ampla, fraca e estreita).
Quanto às funções, as vinculações podem ser stricto sensu – quando há a evidente
relação da fonte com o custeio. Pode haver também “vinculações” para o federalismo
fiscal, embora se trate de concepção mais ampla e imprópria do instituto. Outra função
comum é a vinculação-garantia, utilizada em contratos e empréstimos públicos. A doutrina
ainda considera a possibilidade de vinculação como punição ou repressão a certas condutas
que determinada agenda política deseja evitar; não é, contudo, tecnicamente uma função da
vinculação, mas sim o aparecimento do fenômeno da extrafiscalidade. Por fim, há a
vinculação compensatória em contraponto a perdas financeiras de um determinado ente.
As vinculações costumam ser alvos de críticas e elogios pela doutrina, não
havendo consenso no que concerne à sua aplicação, o que dependerá do ponto de partida

tomado para o seu estudo doutrinário. Assim, exsurge o trade-off entre flexibilidade e
controle orçamentário. As principais críticas relacionam-se com o seu desperdício de
recursos, automatismo e engessamento das contas públicas, dificultando a sua
maleabilidade. Já os benefícios apontados são considerados em razão da maior facilidade
de controle na aplicação dos recursos, bem como a maior aceitação popular de um tributo
vinculado, servindo como indutor das preferências populares. Também garante um fluxo
de receitas contínuo para áreas que sejam consideradas mais importantes. Há, ainda,
algumas práticas que se configuram em falsas vinculações, visto que, sem o comando
normativo que instrumentalize essa vinculação, os recursos podem ser aplicados em fins
diversos ao da vinculação.
Com relação às vinculações de receitas no Brasil, surgiram como forma de
preservar alguns desideratos importantes para as nações. Atualmente, há diversas
vinculações constitucionais para fins específicos, além das permissões contidas a contrario
sensu no artigo 167, IV, da Constituição Federal. Aparecem, nestes casos, na forma de
vinculações stricto sensu: estas afetações podem ser definidas como a exata correlação
entre despesa e receita, de acordo com a definição jurídica de vinculação, ou seja, são
aquelas vinculações propriamente ditas, externadas mediante o estabelecimento de um elo
entre uma fonte de receita para um escopo específico.
Prática recorrente e que facilita a visualização destas vinculações são as
consignações de receitas da tributação sobre combustíveis, destinadas geralmente para as
rodovias nacionais (operacionalizadas normalmente por um fundo). É uma modalidade
quid pro quo de vinculação, pois o combustível costuma ser relacionado com o uso das
rodovias, aparecendo como item complementar. Desta maneira, o princípio do benefício
fica mais perceptível ao usuário pelo seu consumo e contribuição na formação destes
recursos e investimentos vinculados.
Esta prática foi razoavelmente fomentada no século passado nos Estados Unidos,
sendo alvo, todavia, de algumas críticas, principalmente no tocante à boa gestão fiscal
destes recursos. No Brasil, ocorreu o mesmo problema com o Fundo Rodoviário Nacional,
vinculando os recursos do Imposto Único Federal sobre Combustíveis e Lubrificantes
Líquidos Minerais. Porém, em 1988, o artigo 167, IV, ao vedar a vinculação de receitas de
impostos, extinguiu esta prática, substituindo-a pela instituição da CIDE-Combustíveis.
Com relação às vinculações constitucionais, deve-se observar a necessidade de
vedação às vinculações indiretas de receita de impostos. Ocorre tal modalidade em casos
de concessões de benefícios à população – pela Administração Pública – com a respectiva

compensação, ao prestador de um determinado serviço, mediante o aumento de alíquota ou
renúncia parcial da receita de certo tributo, vinculando este acréscimo ou redução
obliquamente ao custeio do benefício em questão. O Supremo Tribunal Federal costuma
rechaçar este tipo de vinculação, muito comum, sobretudo, em casos envolvendo o ICMS.
Outrossim, merece ser comentada a impossibilidade de vinculação temporária de
receitas que não seja sob os ditames do artigo 167, IV, da Constituição Federal. E, também,
no caso de serviços extraordinários e temporários, este tipo de prática não seria a melhor
técnica orçamentária, já que há a possibilidade de se utilizar a competência tributária
excepcional concedida pela própria Constituição.
No caso do federalismo fiscal, é possível constatar um uso impróprio do termo
vinculação, não se constituindo no conceito clássico já exposto. Diante disto, a doutrina
costuma tentar identificar nas estruturas de federalismo fiscal determinadas características
que se assemelham às vinculações de receita. Assim, as repartições operacionalizadas
pelos Fundos de Participação dos Estados e Municípios costumam ser vistas com este fim,
dado que o próprio constituinte de 1988 inseriu-as na disciplina das vinculações de receita.
As despesas obrigatórias são, substancialmente, obrigações a todos os entes
federativos de gastos mínimos em determinada seara social. Não se confundem com as
vinculações:
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diferentemente das afetações. Estas últimas podem ter os recursos utilizados em exercício
diverso do arrecadado, consoante disposição do artigo 8º, parágrafo único, da LRF, desde
que respeitado o vínculo estabelecido entre receita e despesa. Exemplos típicos de despesas
obrigatórias estão na saúde e educação, com as respectivas Emendas Complementares nº
29, de 2000, e nº 14, de 1996 e nº 53, de 2006.
A vinculação de receitas também pode ser utilizada na sua modalidade de
garantia. É uma garantia orçamentária ao beneficiário, e não real ou pignoratícia como a
usada no direito civil. É usada pelos entes federativos de forma a atenuar a desconfiança
existente no que toca ao adimplemento dos débitos estatais. Em resumo, a vinculação de
receitas, na função de garantia (vinculação-garantia), traduz-se no comprometimento
orçamentário de que os recursos deverão ser utilizados para o adimplemento da obrigação
contraída, sendo vedadas a dupla vinculação e autossatisfação do débito por meio das
receitas garantidas.
No Brasil, o uso das vinculações como garantia, apesar de vetusto, veio a ser
disciplinado

pela

Lei

de

Responsabilidade

Fiscal

no

tocante

às

garantias

intergovernamentais. Em 2004, a Lei das Parcerias Público-Privadas (nº 11.079/04)

instituiu a vinculação-garantia nas relações entre poder público e iniciativa privada em seu
artigo 8º, I. No entanto, tal inserção mostra-se prescindível: qualquer vinculação de
imposto já é vedada constitucionalmente e, a contrario sensu, outras afetações que não a
de impostos já são permitidas pelo ordenamento. A doutrina costuma criticar tal
dispositivo por entendê-lo como burla ao princípio da não afetação da receita de impostos,
assim como ao regime de precatórios.
Porém, a interpretação do instituto deve se dar de forma compatível aos demais
dispositivos constitucionais e legais. Por exemplo, pode haver a vinculação de receita de
preço público ou royalties de recursos naturais como garantia ao parceiro privado. E
também não há descumprimento ao regime de precatórios por não haver crédito
controvertido em face da Fazenda Pública reconhecido judicialmente. É mera hipótese de
adimplemento contratual.
Com relação aos fundos obrigatórios de repartição de receitas no federalismo, não
pode a União ou Estados, por exemplo, deixar de entregar ou utilizar estes recursos como
forma de pagamento pela inadimplência, pois são de titularidade do ente beneficiado –
ainda que não transferido. Logo, a retenção dos créditos nas garantias interfederativas para
autossatisfação, conforme já anunciado pela doutrina, é inconstitucional. O artigo 40, § 1º,
II, da LRF é inconcebível no nosso ordenamento, pois a União não pode utilizá-los para
saldar a dívida pendente.
Outro exemplo ocorreu com a Lei Baiana nº 11.477/2009 que, ao vincular a
quota-parte que lhe cabe no Fundo de Participação dos Estados para as Parcerias PúblicoPrivadas, ficou maculada pela pecha da inconstitucionalidade. Tal “vinculação” só poderia
se dar no âmbito das relações de federalismo fiscal, ou seja, somente seria possível se a
“vinculação” fosse para transferência intergovernamental das receitas já transferidas aos
municípios situados em seu território.
Relacionados intimamente com a questão das vinculações estão os princípios ou
regras de direito financeiro, principalmente da unidade, universalidade e não afetação de
receitas. A doutrina anglo-saxã, diferentemente da romano-germânica, costuma minimizar
a sua importância na gestão orçamentária. Contudo, o princípio da não vinculação –
positivado ou não – ocupa lugar preponderante na regência da dinâmica das vinculações no
ordenamento.
Isto ocorre porque a não afetação de receitas públicas proclama a vedação do
estabelecimento de vínculo – entre uma fonte a determinado destino – a fim de que o total
das receitas faça frente às despesas de forma genérica.

No Brasil, é inscrito constitucionalmente no artigo 167, inciso IV, da Constituição
Federal, circunscrevendo esta proibição somente à espécie tributária “imposto”.
Paralelamente, é relevante considerar que o dispositivo considera vulgarmente as
repartições para o federalismo fiscal e as despesas obrigatórias como vinculações, e
vislumbra as afetações com função de garantia no ordenamento brasileiro, excepcionando
da regra geral estas hipóteses expressamente consignadas.
Sua razão de existência está calcada na concepção neutra que a doutrina prega nas
finanças públicas, sem que haja constantes hierarquizações de gastos em detrimento da
massa única de recursos. E também garante que os contribuintes, ao recolherem o tributo,
tenham o dever fundamental de fazê-lo mesmo sem uma contraprestação direta como
compensação pela contribuição. Assim, prioriza-se o caráter solidário que envolve a
atividade de arrecadação. O princípio da não afetação costuma ser visto juntamente com a
unidade e universalidade, estes dois últimos subdividindo-se, respectivamente, nos
princípios do orçamento bruto e unidade de caixa.
Em sua concepção atual, entendemos que o princípio da unidade congrega todas
as receitas e despesas sob um liame lógico-orçamentário, mantendo uma unidade de
desígnios na atividade orçamentária estatal. Muitos doutrinadores o consideram como
ligado ao princípio da não afetação por sua faceta contábil, considerando que ele evita o
surgimento dos orçamentos marginais e anexos, contas especiais ou orçamentos
extraordinários (formas comuns de operacionalização da vinculação de receitas). Daí
deriva outra regra importante, que é a unidade de caixa. Porém, esta última é consequência
lógica do princípio da unidade, podendo abarcá-la em prol da concepção tripartite adotada
no ordenamento brasileiro (princípio da unidade, universalidade e não afetação).
De outra banda, o princípio da universalidade comporta a inscrição de todas as
receitas e despesas orçamentárias pelo seu valor bruto, de forma a possibilitar a ciência
detalhada e controle das contas públicas de forma global. Diferentemente da unidade,
correlata mais às regras contábeis, a universalidade é vista como a faceta política do
orçamento. Serve para evitar os caixas negros, ou a falta de transparência nas gestões
espúrias, obrigando que a completa discriminação das receitas e despesas traduza-se na
verdade orçamentária por detrás das contas públicas, de maneira clara e evidente (clareza
orçamentária). O orçamento bruto é regra intimamente ligada à universalidade
orçamentária, já que prega pela impossibilidade de dedução dos recursos e apresentação do
resultado na forma líquida. Porém, pelas mesmas razões já expostas, deve ser considerada
como ínsita à universalidade orçamentária.

Atualmente, a recomendação é que os três princípios tenham uma concepção
doutrinária integrativa, até porque muitas vezes na doutrina os aspectos de um determinado
princípio são utilizados para justificar ou esclarecer outro. A universalidade e unidade
costumam ser a base que concede sustentação ao surgimento de outros princípios, como a
não afetação. Assim, nesta concepção integrativa, as receitas e despesas públicas devem
ser consideradas sob um liame lógico-orçamentário – seguindo uma unidade de desígnios
(unidade) –, evitando-se contas apartadas ou paralelas ao orçamento (não afetação).
Também devem ser concebidas na forma bruta como melhor técnica contábil, visto que
deverão ser inscritas sem deduções, de forma clara e global (universalidade), sendo vedado
o estabelecimento de ligações jurídicas (não afetação) que prejudiquem estas inscrições.
O princípio da não afetação é bem observado em outros ordenamentos, inclusive
com inúmeras exceções. Os casos mais paradigmáticos dão-se na Lei Orgânica de 2001 da
França, onde há diversas ressalvas com relação à sua aplicação. Este procedimento também
ocorre na Espanha com o Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
(TR-LRHL) e em Portugal com a Lei de Enquadramento Orçamental 91/2001.
Como a necessidade de flexibilidade costuma ser invocada em algumas regras
jurídicas, a ideia de relativização ao princípio da não afetação – assim como à vinculação
das receitas – costuma encontrar guarida na doutrina.
Neste sentido, as vinculações de receitas podem ser operacionalizadas de diversas
formas ao mitigar o princípio da não afetação insculpido no ordenamento. No Brasil, os
fundos específicos são os veículos mais utilizados para este fim. Assim, eles são
instrumentos jurídicos que podem se prestar à afetação de recursos públicos, facilitando a
identificação da fonte e destino preestabelecido e, consequentemente, a operacionalização
destas verbas. Ressalve-se, entretanto, que isso não significa que todo fundo seja formado
por recursos afetados. E os fundos de repartição de receitas entre entes federativos também
não veiculam afetações, por não incluírem em seu escopo a destinação dos recursos
(despesas).
A formação de fundos para a afetação de receitas de recursos naturais costuma ser
aplaudida pela doutrina. Diante disto, muitos países acabam formando fundos
extraorçamentários com recursos de petróleo, gás natural e minerais, muitas vezes na
forma de fundos soberanos. Os fundos soberanos são vistos como uma forma de se evitar
que os países dilapidem o patrimônio de recursos naturais – principalmente aqueles em
desenvolvimento – e sejam displicentes no estoque de recursos para o futuro. Desta forma,
com a formação de uma conta apartada, logra-se uma melhor gestão destes recursos. No

Brasil, o Fundo Soberano do Brasil – FSB, surgido com a Lei nº 11.887/08, veio com
objetivo diverso daquele de preservar a renda auferida da exploração dos recursos naturais.
Seu escopo vai além dos fundos soberanos existentes nas demais nações, dado que é
composto por recursos orçamentários.
Um dos principais fundos constitucionais é o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, instituído pela Emenda Complementar nº 31/2000. Foi criado com o escopo de
viabilizar programas sociais a fim de garantir o mínimo existencial, sofrendo críticas por
parte da doutrina por desprestigiar os recursos orçamentários no que toca a esta alocação
social de recursos. A exceção à derrogação da regra da não vinculação no artigo 80, § 1º,
do ADCT é somente ao IPI e ao IGF, e nas “demais receitas” do inciso IV do mesmo
artigo não se incluiriam aquelas oriundas dos demais impostos, de forma que é dispensável
a inserção deste último dispositivo no texto constitucional. Neste modelo, há também os
Fundos de Combate à Pobreza estaduais, distrital ou municipais.
Existem igualmente os fundos estaduais e distrital de fomento à cultura, pelo qual
também, com excesso de rigor, introduziu-se dispositivo vedando a utilização dos recursos
vinculados a finalidade diversa. Por fim, na área da educação, existe o Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação.
Além dos fundos constitucionais, diversos diplomas introduziram fundos na
sistemática financeira. Os principais fundos infraconstitucionais são o Fundo Penitenciário
Nacional, o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, o Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações e Fundo para o Desenvolvimento
Tecnológico das Telecomunicações, Fundo Nacional da Cultura e Fundo da Marinha
Mercante.
No Brasil, com a excessiva prática de afetação, houve o surgimento da concepção
de uma norma desvinculadora de receitas. Esta tem sido a tendência nos governos mais
recentes, dado o excessivo engessamento orçamentário com as receitas carimbadas. Outras
nações, atentas a este risco, também passaram a desvincular parte de seu orçamento a fim
de se garantir uma melhor gestão orçamentária em meados do século passado.
Já no Brasil, em razão da política fiscal de superávit primário adotada a partir de
1998, o nível de despesas discricionárias caiu sobremaneira nos últimos anos, o que
impulsionou um movimento de reforma no sistema constitucional vigente. Inicialmente,
concebeu-se o Fundo Social de Emergência para destinar recursos à educação e saúde,

renomeado posteriormente como Fundo de Estabilização Fiscal. Este fundo originou,
posteriormente, a Desvinculação de Receitas da União – DRU.
A Desvinculação de Receitas da União – DRU – transforma em recursos livres
vinte por cento da arrecadação da União Federal com impostos e contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico, influindo também, com o mesmo percentual, na base
de cálculo das receitas afetadas e as despesas mínimas constitucionais – ressalvadas as
exceções constitucionais –, podendo ser utilizados para formação de superávit primário.
O § 3º do artigo 76 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional nº 59/09,
veio a assegurar mais recursos para a educação ao reduzir a aplicação da DRU na base de
cálculo dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, mitigando a
desvinculação de receitas. Porém, a redação do dispositivo poderia ter estabelecido
taxativamente que a incidência da DRU sobre a base de cálculo do montante seria reduzida
gradativamente, como ocorria no extinto Fundo Social de Emergência.
Apesar de parcela da doutrina entender que a cobrança de alguns tributos
vinculados seria contrária à ordem jurídica em virtude desta desafetação, a tese não
encontra guarida no ordenamento jurídico, principalmente em virtude do artigo 4º, II, do
CTN. E também porque o artigo 76 do ADCT, ao mencionar a “arrecadação da União”,
não distingue cada tributo para a aplicação da DRU, mas sim o considera dentro da
arrecadação tributária total das receitas desvinculadas.
Igualmente se discute a constitucionalidade da aplicação da DRU, visto que ela
violaria os direitos e garantias individuais. Porém, a questão é que a vinculação não é
bastante em si para garantir a concreção destes direitos, mas sim funciona como
instrumento que pode incidentalmente auxiliar a sua efetivação, atuando juntamente com
as políticas públicas para este fim. Somente a garantia de recursos não significa a
efetivação destes direitos, afastando, portanto, a concepção de que estas vinculações
funcionam como cláusula pétrea. Pode ser que haja, por exemplo, a desvinculação dos
recursos sociais para aplicação em um setor social específico, o que dificultará a análise
para determinar se tal ato estaria, ou não, eivado pela inconstitucionalidade.
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