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I. NOÇÕES FUNDAMENTAIS 
 
1.1. Introdução 
 

O objetivo principal desse trabalho é analisar as transferências intergovernamentais e a sua 

importância como forma de distribuição de receita destinada a assegurar a autonomia 

financeira dos entes federativos menores. Essa função distributiva das transferências 

intergovernamentais é ainda mais importante para Estados em desenvolvimento e com grandes 

disparidades regionais como o Brasil. 

 

Adicionalmente, ao se incorporarem com critérios objetivos e muitas vezes incondicionais às 

receitas orçamentárias de cada ente (o que, conforme será estudado mais à frente, tem aspectos 

positivos e negativos), essas transferências conferem às administrações locais condições de 

flexibilidade e previsibilidade nos fluxos financeiros, facilitando o controle e o planejamento 

das suas ações. 

 

A Constituição Federal de 1988 elevou Estados, Distrito Federal e Municípios a parte 

integrante da Federação, conforme definição do “caput” do seu artigo 18. Assim, ganha força 

e notoriedade a autonomia política, administrativa e financeira desses entes federativos. Foi 

conferido aos Estados, Distrito Federal e Municípios competência para legislar e arrecadar 

tributos próprios e para orçar, gerir, despender e fiscalizar seus recursos. 

 

O Estado Federal exige uma distribuição de competências e de recursos que atendam as 

necessidades de cada ente federativo, o que implica em fontes de arrecadação que independem 

da interferência do poder central, sendo esta uma característica fundamental desta forma de 

organização do Estado. 

 

Em geral, pode-se dizer que há duas formas de assegurar a autonomia financeira: a atribuição 

de competência para a instituição de tributos (competência tributária própria) e as 

transferências intergovernamentais. 
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No que se refere à atribuição de competência tributária própria, a Constituição Federal de 

1988 relaciona exaustivamente os tributos passíveis de ser instituídos por cada pessoa política, 

com o objetivo de arrecadar os recursos necessários à consecução das finalidades públicas.  

 

De outro lado, o relacionamento das esferas de governo do ponto de vista da obtenção de 

recursos (portanto, do ponto de vista financeiro) pode ser denominado de federalismo fiscal. 

Esse conceito engloba a forma de organização do Estado, o tipo de federação adotado, o grau 

de autonomia dos membros, as incumbências que lhe são atribuídas, bem como a forma pela 

qual tais atribuições serão financiadas. Dentro desse contexto se inserem as transferências 

intergovernamentais. 

 

Tais transferências, que serão estudadas mais à frente, assumem as mais variadas formas e 

características. Sob o ponto de vista do ente cedente, as transferências podem ser classificadas 

em automáticas (ou obrigatórias) e voluntárias (ou discricionárias). As transferências 

obrigatórias, por sua vez, podem ocorrer de forma direta ou indireta (por intermédio de 

Fundos). 

 

Como exemplo de transferências intergovernamentais diretas, temos as participações 

disciplinadas nos artigos 157 e 158 da Constituição Federal de 1988. O art. 157 trata da 

participação direta dos estados e Distrito Federal na arrecadação da União, e o art. 158 da 

participação direta dos Municípios nas arrecadações da União e dos Estados. 

 

A utilização dos Fundos - como forma de transferência intergovernamental - também é de 

suma importância para a saúde financeira dos entes federativos menores (Estados, Distrito 

Federal e Municípios). É possível dizer que os fundos podem ter uma disciplina constitucional 

ou legal. 

 

Assim, abordaremos a sistemática de repasse de alguns fundos existentes em nosso 

ordenamento jurídico, dentre eles, os Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal 

(FPE), os Fundos de Participação dos Municípios (FPM) e os Fundos Constitucionais de 

Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO). Tais fundos, que 
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serão tratados mais à frente, expressam o federalismo fiscal implantado pela Constituição 

Federal de 1988, dando ênfase ao seu aspecto substancial como instrumento a ser utilizado 

para reduzir desigualdades entre os entes federativos. 

 

A importância do sistema de transferências intergovernamentais pode ser medida pelos 

números, conforme se verifica de alguns dados trazidos pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) e que ilustram bem esse cenário1. Considerando-se os dados de 2006, verifica-se que as 

transferências atingiram aproximadamente R$ 147 bilhões, o que equivale a 17,8% da carga 

tributável total. A União repassou R$ 50,1 bilhões para os Estados e o Distrito Federal e R$ 

41,6 bilhões para os Municípios. Os Estados mais desenvolvidos repassam mais do que 

recebem, e assim os Municípios, além dos R$ 41,6 bilhões recebidos da União, foram 

beneficiados com mais de R$ 55,4 bilhões dos Estados.  

 

Em razão dessas transferências citadas, a União, que arrecadou 68% do total dos tributos, 

reteve 57,2%; os Estados e o Distrito Federal, que arrecadaram 26,3% do total, permaneceram 

com 25,4%; enquanto os Municípios, que arrecadaram 5,7% do total, apropriaram-se de 

17,4% dos recursos efetivamente disponíveis. 

 

A literatura estrangeira também confirma a importância das transferências 

intergovernamentais para outros países, conforme se percebe do seguinte trecho da obra da 

Anwar Shah: 

 

“ Intergovernmental fiscal transfers finance about 60 percent of subnational 

expenditures in developing countries and transition economies and about a third of 

such expenditures in member countries of the Organisation for Economic Co-

operation and Development (29 percent in the Nordic countries, 46 percent in non-

Nordic Europe)” 2. 

                                         
1 BRASIL.Tribunal de Contas da União. Transferências governamentais constitucionais / Tribunal de Contas da 
União – Brasília : TCU, Secretaria de Macroavaliação Governamental, 2008. p 5. Esses números referem-se às 
transferências intergovernamentais obrigatórias (constitucionais ou legais). 
2 BOADWAY, Robin and SHAH, Anwar. Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice. The 
World Bank, Washington, D.C, p. 1. 
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Voltando ao âmbito interno, os números do TCU mostram que, embora haja o debate acerca 

da concentração da carga tributária nas mãos da União, o quadro de relacionamento fiscal 

entre a União e os demais entes federativos é distinto daquele verificado no início do processo 

de ajuste fiscal3. A carga tributária continua crescendo principalmente (não exclusivamente) 

na esfera federal, mas parte desse incremento tem sido repartido com os demais entes 

federativos. 

 

Isso não significa que os desequilíbrios verticais entre as esferas de governo tenham 

desaparecido, mas que a discussão talvez seja a qualidade e o impacto dessas transferências 

sobre o equilíbrio federativo. É sabido que o sistema de transferências tem importante papel 

no alcance de uma alocação eficiente de recursos em uma federação, mas o sucesso deste 

objetivo depende de um modelo de equalização fiscal bem delineado. 

 

Diante disso, é importante que o sistema de transferências atue compensando verticalmente e 

horizontalmente as lacunas fiscais dos entes federativos menores e que seja estruturado de 

modo a garantir um equilíbrio entre eficiência econômica e equidade fiscal. 

 

A consolidação do modelo descentralizado de governo ainda carece, no Brasil, de um rol de 

importantes ajustes. Dentre eles, destaca-se a necessidade de uma maior cooperação e 

harmonização entre as esferas de governo e de uma definição mais precisa de suas 

responsabilidades. 

 

O federalismo no Brasil é tratado em nossa Constituição como cláusula pétrea e não pode ser 

objeto sequer de emenda constitucional tendente a aboli-lo (§ 4º, inciso, I do artigo 60 da 

                                         
3 Período ocorrido na segunda metade dos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, segundo o 
qual a geração de crescentes superávits tornou-se o principal compromisso da política econômica firmada com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI). Essa política produziu mudanças importantes no processo orçamentário, 
pois condicionou a realização de despesas não obrigatórias à obtenção de metas de superávit. Dentro desse 
cenário de mudança de paradigmas, objetivando-se a responsabilidade na gestão fiscal, foi editada Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). Ou seja, houve uma mudança de postura do Estado Brasileiro, de mero 
arrecadador de tributos, para gerenciador do relacionamento entre os entes dentro do federalismo cooperativo 
adotado pela atual Constituição. 
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CF/88). Isso reforça a importância desse tema, mas ele tem sido relegado a um plano inferior 

dentro do debate político acerca das reformas necessárias à nossa Constituição Federal. 

 

Com o intuito de contribuir com a discussão, iremos descrever a forma como ocorrem essas 

transferências, sua disciplina normativa, bem como a maneira de utilização desses recursos 

pelos beneficiados. Por intermédio dessa análise sistemática – parece-nos - fica facilitada a 

percepção da importância dessas transferências governamentais para o nosso federalismo 

fiscal, bem como as suas deficiências.   

 

Tendo em vista que o objetivo principal deste trabalho é demonstrar a importância das 

transferências intergovernamentais para a autonomia (em especial a financeira) dos entes 

federativos menores, de modo a fortalecer o Estado Federal brasileiro, iremos privilegiar o 

estudo das transferências obrigatórias em detrimento das transferências voluntárias, sem, 

contudo, deixarmos de tecer algumas considerações de cunho teórico sobre essas 

transferências.  

 

A correta e eficiente administração dos recursos públicos é indispensável para o 

desenvolvimento das atividades e o cumprimento da função do Estado de fortalecer a 

cidadania, atender às necessidades da sociedade e elevar a qualidade de vida da coletividade. 

 

Para tanto, é fundamental a atuação responsável dos gestores públicos, a fim de otimizar os 

resultados e evitar prejuízos para a sociedade. 

 

De forma resumida, o presente trabalho pretende debater a utilização desses mecanismos de 

repartição da receita tributária entre as esferas de governo, como forma de garantir a 

verdadeira autonomia dos entes federativos menores, apontando algumas de suas virtudes e 

alguns de seus problemas. 

 

Assim, nos itens subsequentes iremos estudar o federalismo, com destaque para o federalismo 

fiscal, quando serão abordados os aspectos inerentes ao relacionamento financeiro entre os 

entes federativos. 
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1.2. Centralização e descentralização do poder e federalismo 

 

O poder político tem como característica básica a unicidade e a indivisibilidade,4 podendo, 

entretanto, manifestar-se de forma plural. A dispersão do exercício do poder político do centro 

para a periferia importa a descentralização. Ao contrário, a manifestação do poder em um 

único órgão dotado de competência implica a centralização política. 

 

A opção pela manifestação política centralizada determina uma ordem jurídica única no 

Estado e define a forma por ele adotada, ao passo que a adoção de diversos níveis e órgãos de 

competência importa a descentralização política, ponto fundamental para a estruturação de 

uma outra e específica forma de manifestação do poder estatal. 

 

A organização política de cada Estado dá ênfase maior ou menor à centralização, e disso 

resulta a estrutura organizada do poder, revelando a forma de Estado adotada. 

 

Centralizar é constituir um único centro de decisões, é unificar o núcleo de tomada de decisões 

do poder fixando-se nele o conjunto das competências que poderiam ser repartidas ou 

dispersadas em vários centros políticos ou administrativos.5 

 

                                         
4 O parágrafo único do art. 1º da CF/88 estabelece: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” Assim, temos que o poder é 
originariamente uno e indivisível. Somente a maneira como irá se manifestar é que será diversificada.      
5 Juan Ferrando Badia, a respeito da centralização esclarece: “Son centralizadas todas aquellas actividades cuya 
dirección corresponde a un órgano central, es decir, único para todo el Estado. En consecuencia, centralización 
equivale a la unidad del Estado resultante de la atribuición de cada una de las actividades fundamentales a un 
órgano único. El fenómeno de la centralización, afirma Prélot, posee un alcance general, no sólo político y 
administrativo, sino también sociológico [...] En resumen, la centralización – como veremos más adelante – es 
un proceso correlativo a la misma formación del Estado. Desde que aparece un jefe com poder sobre un 
territorio y pueblo concretos nace fatalmente un proceso centralizador. Casi todos los fundadores de los Estados 
modernos – reyes, capitanes, juristas, etc. – ‘han sido centralizadores [...], todos se han forzado para poner fin a 
la diversidad de centros de poder que existían durante la época feudal (sociedad sin Estado), y para reducir a la 
unidad la compleja variedad del mundo medieval’. De ahí que la primeira manifestación del Estado aparezca 
como la reunión, en manos de una autoridad única, de todos los poderes de orden temporal para hacer del 
mismo una unidad política completa: legislativa y judicial, diplomática y militar; jurídica y económica”. 
(BADIA, Juan Ferrando. El Estado unitário, el federal y el Estado autonomico. Madrid: Tecnos, 1986, p. 50 et 
seq.).                              
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De outro lado, o que marca o conceito de descentralização é a idéia de uma estrutura plural de 

exercício do poder político, uma vez que a manifestação política no Estado dá-se, por 

excelência, pela capacidade para criar o direito e para organizar as instituições políticas 

segundo o sistema jurídico positivado. Assim, a descentralização política define uma 

pluralidade de ordens jurídicas, ordenando-se e coordenando-se numa estrutura total, 

conformada por ordens jurídicas parciais acopladas harmoniosa e complementarmente. 

 

Quando a direção de uma atividade encontra sua competência em diversos entes de definição 

não centrais e dotados de autonomia, estar-se-á diante de descentralização. 

 

Não se pode confundir o fenômeno da descentralização – em que se mostra necessária a 

existência de diversidade de entes autônomos, dotados de personalidade jurídica, todos com 

competência para o desempenho da função política, administrativa e/ou legislativa – com o 

processo de desconcentração, meio pelo qual se atribui a órgãos diversos capacidade para a 

prática de determinado ato, sem que estes possuam autonomia para o exercício da 

competência.6  

 

Tem-se, então, que a descentralização é uma repartição de poderes de decisão: de um lado está 

o governo central, de outro os agentes locais, com relativa independência e com certa dose de 

autonomia organizacional, político-administrativa e, sobretudo, financeira.  

 

Rossah Russomano,7 abordando a descentralização do poder no Estado Federal, ensina:  

 

“No Estado Federal, portanto, o âmbito material de validez da ordem jurídica está 

dividido entre uma autoridade central e várias autoridades locais, aumentando a 

                                         
6 Explicitando esse fenômeno, encontramos a lição de Badia: “Otro concepto diferente la de centralización y 
descentralización es el de desconcentración. Duverges dice que ‘la desconcentración consiste en transferir el 
poder de decisión de las autoridades centrales a los representantes locales que nombran ellas mismas, y que son 
dependientes de las autoridades centrales. La diferencia com la descentralización es la ausencia de elección de 
las autoridades locales. La diferencia con la centralización simples es que la decisión es tomada localmente y no 
en la sede central” (Ibidem, p.54). 
7 RUSSOMANO, Rossah. O princípio do federalismo na Constituição brasileira. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1965, p.31.  
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centralização, à medida que se amplia a competência daquela e se restringe a destas, 

para aumentar a descentralização, à medida que se diminui a competência daquela 

para dilatar-se a desta”. 

 

O Estado Federal passa necessariamente pelo processo de descentralização do poder, com 

repartição de competências entre os diversos níveis, atuação diversificada, autonomia 

administrativa, política e financeira. Por isso, alguns autores tratam federalismo e 

descentralização como sinônimos. 

 

José Alfredo de Oliveira Baracho, fazendo referência a tal confusão, explica: 

 

“ ’No ‘Novo Federalismo’, nos Estados Unidos, o modelo da pirâmide foi mantido, 

colocando-se ênfase na descentralização das operações. Reconhece-se que os ajustes 

regionais dentro do governo federal, a delegação de autoridades aos Estados e 

localidades, com objetivo de seguir os padrões federais, deu novo impulso à 

descentralização. Esse sistema foi organizado como um molde não centralizado, pelo 

qual os poderes não eram atribuídos por níveis, mas divididos entre diferentes setores: 

federal, estadual e local”. 8 

 

Todavia, tal equívoco não mais prevalece (tratar federalismo e descentralização como se 

fossem sinônimos), tendo em vista o surgimento dos chamados Estados Regionais 

Autônomos9, nos quais há inegavelmente descentralização política, administrativa e financeira 

entre o poder central e os locais (regiões autônomas), com verdadeira repartição de 

competência legislativa e regulamentar. Tais Estados, entretanto, não podem ser confundidos 

com o Estado Federal, pois neste, a par da autonomia legislativa, administrativa e financeira, 

há autonomia constitucional, fator de diferenciação. 

                                         
8 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Descentralização do poder: federação e município. Revista Forense, v. 
293, p. 11-30, 1986.  
9 Figura intermediária entre o Estado Unitário e o Estado Federal, reconhecida por parte da doutrina, na qual há a 
figura do Estado Unitário, mas com organizações administrativas regionais às quais se reconhece algum grau de 
autonomia. Incluem nesta categoria, por exemplo, a Espanha (SOUZA, Moacyr B. Do Estado Unitário ao Estado 
Federal. In Revista de Informação Legislativa, Brasília, n. 85, p. 131). 



 

 
  

20 

 

Carlos Mário da Silva Velloso concorda com tal assertiva, salientando que não se pode 

confundir forma de descentralização de poder com o próprio federalismo, pois se sabe que 

somente isso não basta para caracterizá-lo. Afinal, existem Estados Unitários descentralizados 

e Estados Regionais descentralizados.10 

 

Após tecermos essas considerações sobre a centralização e descentralização do poder e o 

federalismo, faz-se necessário estudarmos especificamente o Estado Federal, pano de fundo 

para as transferências intergovernamentais, objeto do presente trabalho. 

 

1.3. O Estado Federal 

 

1.3.1. Considerações sobre o Estado Federal 

 

Estudando o federalismo americano, Bernard Schwartz afirma que a palavra federalismo, em 

um sentido amplo, pode ser usada “para descrever qualquer organização em que estados 

independentes concordam em delegar poderes a um Govêrno comum com vista a 

Constituições inteiramente novas, mesmo dos próprios estados.” 11 

 

Em seguida aponta que na verdade a interpretação natural e literal do federalismo conduz, 

ainda que haja concordância na delegação de poderes, à manutenção, por parte de cada ente de 

suas constituições originais.12 

 

No que se refere aos Estados Unidos, Bernard Schwartz aponta as principais características do 

seu federalismo, a saber: 

                                         
10 “Estado Federa, é, na verdade, forma de descentralização do poder, de descentralização geográfica do poder 
do Estado. Constitui técnica de governo, mas presta obséquio, também, à liberdade, pois toda vez que o poder 
centraliza-se num órgão ou numa pessoa tende a tornar-se arbitrário. [...] Se Estado Federal constitui forma de 
descentralização do poder, certo é, entretanto, que somente isto não basta para caracterizá-lo.” (VELLOSO, 
Carlos Mário da Silva. Estado Federal e Estados Federados na Constituição brasileira de 1988: do equilíbrio 
federativo. BDA – Boletim de Direito Administrativo, p. 290-310, 1993.)     
11 SCHWARTZ, Bernard. Direito constitucional americano. Rio de Janeiro: Forense, 1966, p. 45-46.  
12 Op. cit., p. 46.  
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“ I) como em tôdas as federações, a união de certo número de entidades políticas 

autônomas (os estados) para finalidade comuns; II) a divisão dos podêres legislativos 

entre o Govêrno Federal e os estados componentes, divisão regida pelo princípio de 

que o primeiro é um ‘Govêrno de podêres residuais’; III) a operação direta, na maior 

parte, de cada um dêsses centros de Govêrno, dentro de sua esfera específica sobre 

tôdas as pessoas e propriedades compreendidas nos seus limites territoriais; IV) a 

provisão de cada centro com o completo aparelho de execução da lei, quer por parte 

do Executivo, quer do Judiciário; V) a supremacia do Govêrno federal, dentro de sua 

esfera específica sôbre qualquer ponto discutível do poder estadual”.13  

 

O federalismo americano, no seu início e até o fim do século XIX, era do tipo centrífugo, pois 

a repartição dos poderes privilegiava, inequivocamente, os Estados em detrimento da União. 

Todos os poderes não expressamente transferidos à União e que não fossem vedados aos 

Estados permaneciam com estes últimos, que eram, assim, os titulares da competência.  

 

Ao comentar esse fenômeno do federalismo americano, Elliz Katz afirma que “depois da 

Guerra Civil americana, a natureza dos conflitos sobre interpretação da Constituição 

mudaram. Muito embora as questões envolvessem o relacionamento entre União e Estados, o 

problema era frequentemente relacionado com o esforço do Governo Federal em exercitar 

sua autoridade. Em outras palavras, durante o período anterior à Guerra Civil, o grande 

desafio do federalismo americano vinha da força centrífuga dos Estados perseguindo seus 

próprios interesses. Depois da Guerra Civil, o desafio vinha, principalmente, da tendência de 

centralização da atividade federal”  14. 

 

A forma de Estado adotada nos Estados Unidos da América foi denominada de federalismo 

dualista, pois baseava-se na concepção de dualidade da divisão do poder, divisão esta que era 

feita em caráter exclusivo e reciprocamente limitada. Bernard Schwartz afirma que, segundo 

                                         
13 Op. cit., p. 49. 
14 KATZ, Ellis. Aspectos legais e judiciais do federalismo americano. Revista de Direito Público, n. 64, p. 100, 
out./dez. 1982.  
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essa doutrina - do federalismo dualista -, “tanto o Govêrno federal quanto os estaduais se 

atribuem uma área de poder rigorosamente circunscrita.” 15  

 

Por isso, o equilíbrio do sistema federativo americano somente se mostra seguro se houver 

respeito pela demarcação da competência fixada pela Constituição, o que nem sempre é fácil 

de conseguir na prática, tendo em vista que a linha divisória entre os poderes central e estadual 

não se encontrava traçada de maneira clara na Constituição americana, como afirma Bernard 

Schwartz.16 

 

A sistemática de repartição de competências, com atribuições expressas para a União e 

residuais para os Estados, todavia, pela própria dificuldade na delimitação, como bem aponta 

Bernard Schwartz, foi interpretada de forma mais elástica do que se poderia prever 

inicialmente, tendo em vista que, além dos poderes expressamente outorgados, entendia-se que 

o Governo Central possuía, também, aqueles que fossem necessários ao exercício efetivo dos 

poderes expressos17.  

 

Michael Bothe18 aponta como justificativas racionais para o federalismo o fato deste: a) ser um 

meio de se preservar a diversidade e particularidade histórica no âmbito de uma união estatal 

maior; b) possibilitar a proteção de minorias, que vivem sozinhas em um espaço definido; c) 

consagrar o princípio da subsidiariedade; d) ser um meio para se assegurar a liberdade; e) 

promover a democracia; e f) possibilitar um ordenamento estatal mais eficiente, uma vez que a 

resolução de tarefas é mais eficiente em pequenas unidades.  

 

                                         
15 Op. cit., p.62 
16 Op. cit., p.63  
17 Interpretação conferida pelo magistrado John Marsall que, em seu voto no caso McCullok v. Maryland, em que 
se discutia a competência do Congresso Federal para criar o Banco dos Estados Unidos, asseverou que “os 
poderes do Governo são limitados e que os seus limites não devem ser transcendidos. Mas achamos que, numa 
interpretação sensata, a Constituição deve outorgar ao Legislativo nacional esse critério, com respeito aos 
meios pelos quais os poderes que ela confere sejam postos em execução, que permita a essa entidade cumprir os 
elevados deveres que lhe são atribuídos, da maneira mais benéfica para o povo. Desde que o fim seja legítimo, 
desde que esteja dentro do âmbito da Constituição, e consequentemente todos os meios que sejam apropriados, 
que se adaptem plenamente a esse fim, que não sejam proibidos, mas condigam com a letra e o espírito da 
Constituição, são constitucionais” (Apud SCHWARTZ, Bernard. Op. cit. p. 54). 
18  BOTHE, Michael. O federalismo na Alemanha. Federalismo - Um conceito em transformação histórica. Trad. 
Centro de Estudos Konrad Adenauer - Stiftung, ano 1995, n. 7, p. 3-14. 
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Diversas críticas são apontadas às justificativas apresentadas por Michael Bothe, mas, sem 

dúvida alguma, a maior delas diz respeito à tão propalada eficiência do federalismo19.  

 

Nos Estados Unidos, berço do federalismo, já nas primeiras décadas do século XX, os Estados 

não possuíam condições de resolver seus problemas sem a intervenção do Poder Central, o que 

levou a uma centralização do sistema federativo americano.  

 

José Alfredo de Oliveira Baracho, estudando o federalismo norte-americano, conclui que o 

modelo clássico de repartição de competências, em que se reservava aos estados-membros 

aquelas não explicitadas na Constituição para a União, já não se mostrava a reger o Estado 

norte-americano, tendo em vista o grande alargamento do campo de atuação do Poder Central, 

ocasionado pela interpretação dada pela Suprema Corte Americana, mas, sobretudo, as 

modificações econômicas e sociais decorrentes das novas fórmulas de desenvolvimento do 

Estado americano, seus meios de comunicação e a maior importância do comércio 

internacional e interestadual.20 

 

A transformação do Estado Federal norte-americano ocorreu no início do século XX, no 

período histórico chamado new deal, que veio influenciar e modificar o federalismo dualista, 

em funcionamento desde 1787, passando a ser conhecido como novo federalismo. A 

modificação na estrutura básica do modelo federal americano encontrou apoio na Suprema 

Corte, que passou a julgar constitucionais diversas leis federais que, em última análise, eram 

fruto de uma ampliação da competência federal. As decisões, como explica Bernard Schwartz, 

foram influenciadas pelas condições externas, especialmente pela nova concepção política, em 

que se mostrava necessária a intervenção do Estado na economia do País, tendo em vista a 

                                         
19 Antônio Celso Baeta Minhoto afirma que “é informação comum, conhecida até mesmo de modo vulgar, que o 
federalismo é apontado, por vários doutrinadores e teóricos, como a forma ideal de Estado. (...) De fato, 
nenhuma outra forma estatal apresenta a adaptabilidade do federalismo, ensejando até mesmo a confecção de 
diversos tipos ou modelos ao redor do mundo. Assim, pode-se falar em federalismo norte-americano, federalismo 
alemão, federalismo argentino, federalismo soviético, federalismo canadense, federalismo brasileiro e outros 
mais que, cada qual à sua maneira, trataram de promover modificações personalistas de acordo com seus traços 
característicos ou peculiares, mantendo apenas os pontos mais marcantes e essenciais do sistema federal, tais 
como repartição de competências e autonomia dos entes políticos integrantes do estado” (Federalismo brasileiro 
e questão das competências constitucionais, Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, n. 21, p. 22, 
jan./jun. 2008). 
20 Cf. BARACHO, Jose Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo, 1982, p.150. 
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grave crise econômica por que passavam os Estados Unidos. Desde então, o que se viu foi 

uma ampliação do centralismo, ou seja, o país passou a ter um federalismo centrípeto ao invés 

do centrífugo, anteriormente existente.21  

 

Tais pontos mostram que o Estado Federal apresenta uma estrutura complexa. Raul Machado 

Horta já registrara que, neste estruturar complexo do Estado Federal, coexistem o princípio 

unitário e o princípio federativo. É que o Estado Federal, ao tempo em que é um só Estado, o 

que o distingue da Confederação de Estados, compreende também uma pluralidade de Estados 

vinculados pelo laço federativo, e nisso ele se diferencia do Estado Unitário. E acrescenta o 

eminente professor:  

 

"A dualidade estatal projeta-se na pluralidade dos ordenamentos jurídicos dentro da 

concepção tridimensional dos entes federativos: a comunidade jurídica total - o 

Estado Federal –, a federação, uma comunidade jurídica central, e os Estados-

Membros, que são comunidades jurídicas parciais."22 

 

Sobre esse assunto Jorge Miranda comenta:  

 

"O Estado Federal tem como núcleo uma estrutura de sobreposição, a qual recobre os 

poderes políticos locais (dos Estados-membros), de modo a cada cidadão ficar 

simultaneamente sujeito a duas Constituições, a federal e a do Estado-membro a que 

pertence, e ser destinatário de atos provenientes de dois aparelhos legislativos, 

governativos, administrativos e jurisdicionais. Assenta também numa estrutura de 

participação, em que o poder político central surge como resultante da agregação dos 

poderes políticos locais, independentemente do modo de formação: donde, a 

terminologia clássica de Estado de Estados."23  

                                         
21 Bernard Schwartz afirma que "o 'novo federalismo' nos Estados Unidos se caracteriza pela predominância da 
autoridade federal. O sistema econômico e social americano cada vez mais subordina à regulamentação e ao 
controle de Washington." (Op. cit., p. 230.) 
22 HORTA, Raul Machado. Reconstrução do federalismo brasileiro. Revista de Direito Público, n. 64, p. 15-29, 
out./dez. 1982. 
23  MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 3. ed., Coimbra: Coimbra Editora, 1985, t. III, p. 268.  
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O elemento informador do princípio federativo é a pluralidade consorciada e coordenada de 

mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território estatal, posta cada qual no 

âmbito de competências previamente definidas, a submeter um povo. 

 

O objetivo da federação é alcançar a eficácia do exercício do poder no plano interno de um 

Estado, resguardando a sua integridade pela garantia de atendimento das condições autônomas 

dos diferentes grupos que compõem o povo, assegurando, assim, a legitimidade do poder e a 

eficiência de sua ação.  

 

A autonomia das entidades que compõem o Estado Federal mantém resguardada a unidade da 

ordem jurídica total, segundo a qual se constitui, garantindo um sistema jurídico único e um 

sistema político integrado e integral.24 

 

Todavia, quem diz Federação ou Estado Federal diz, consequentemente, no plano teórico, 

sociedade de iguais, que abrangem, em esfera de paridade e coordenação, Estados desiguais 

pelo território, pela riqueza, pela densidade populacional.  

 

Carl Schmitt,25 apontando aspectos inerentes ao federalismo, assevera:  

 

"La Federación conceptual de la Federación se sigue:  

                                         
24 Carmen Lucia Antunes Rocha manifesta-se sobre o assunto: “A Federação é fenômeno de Direito Interno, 
fundamentalmente de Direito Constitucional, caracterizando-se pela existência de uma organização política 
nacional sobreposta a todas as ordens que, setorialmente, conciliam-se e aplicam-se em condomínio jurídico no 
Estado. As entidades federadas não se qualificam pela soberania, característica exclusiva da entidade nacional. 
Sem soberania, elas carecem do poder de secessão, ficando restritas ao exercício de suas competências, cuja 
descrição é constitucionalmente estabelecida. O modelo de repartição dessas competências é que traça o modelo 
da Federação escolhido em cada Estado. É de se notar, atualmente, o predomínio das tendências 
descentralizadoras em quase todos os Estados. Tal condição interna do Poder do Estado coexiste, entretanto, 
com uma tendência, identicamente observada, de uniões políticas externas entre os Estados” (República e 
Federação no Brasil - Traços constitucionais da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, 
p.176.) 
25 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Madrid: Alianza Editorial, 1996, p. 349-351. 
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1. La Federación compreende a todo Estado-miembro en su existencia total como 

unidad politica, y le acopla como un todo en una asociación politicamente existente. 

Por eso, del pacto federal no surgen sólo vinculaciones particulares. [...]  

2. El pacto federal tiene por finalidad una ordenación permanente, no una simple 

regulación pasajera. Esto se deduce del concepto de status, porque una simple 

regulación pasajera con rescisibilidad y medida no puede dar lugar a un status. Toda 

Federación es, por ello, 'eterna', es decir, concertada para la eternidad.  

[...]  

6. No hay Federación sin injerencia de ésta en los asuntos de los Estados-miembros. 

Como la Federación tiene una existencia política, necesita tener un derecho de 

inspección, pode decidir y, en caso necesario, intervenir acerca de los medios para el 

mantenimiento, garantía y seguridad de la Federación."  

 

Raul Machado Horta26 explica que a construção do Estado Federal pressupõe a adoção de 

determinados princípios e instrumentos operacionais, conforme segue:  

 

"1. a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes indissociáveis, 

a Federação ou União, e os Estados-Membros;  

2. a repartição de competências entre a Federação e os Estados-Membros;  

3. poder de auto-organização constitucional dos Estados-Membros atribuindo-lhes 

autonomia constitucional;  

4. a intervenção federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio federativo, em 

casos constitucionalmente definidos;  

5. a Câmara dos Estados, como órgão do Poder Legislativo Federal, para permitir a 

participação do Estado-Membro na formação da legislação federal;  

6. a titularidade dos Estados-Membros, através de suas Assembléias Legislativas, em 

número qualificado, para propor emenda a Constituição Federal;  

                                         
26 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, p. 347. 
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7. a criação de novo Estado ou modificação territorial de Estado existente dependendo 

da aquiescência da população do Estado afetado;  

8. a existência no Poder Judiciário Federal de um Supremo Tribunal ou Corte 

Suprema, para interpretar e proteger a Constituição Federal, e dirimir litígios ou 

conflitos entre a União, os Estados, outras pessoas jurídicas de direito interno, e as 

questões relativas à aplicação ou vigência da lei federal."  

 

Refletindo a respeito desses pressupostos, Carlos Mario da Silva Velloso27 destaca, além 

dessas características, a necessidade de uma discriminação constitucional de rendas tributárias, 

com a repartição da competência tributária e a distribuição da receita tributária.  

 

Para Raul Machado Horta, a repartição de competências é uma exigência para a própria 

existência do federalismo, devendo a Constituição estabelecer, desde logo, as atribuições de 

cada esfera de Poder, determinando os limites da competência, de forma que cada ente da 

federação saiba onde começa e onde termina a sua competência. A repartição de competência 

servirá para explicitar o tipo de federalismo consagrado constitucionalmente, uma vez que 

revelará ou a existência de uma concentração de atribuições no Poder Central, ou no Poder 

Periférico, o que mostra ora um federalismo centrípeto, ora centrífugo. Poderá ainda mostrar 

uma certa dosagem na atribuição dos poderes, de modo a implementar o federalismo de 

equilíbrio.28 

 

Ressalte-se que a descentralização política presente no Estado Federal é que informa a divisão 

de competências entre as diversas ordens jurídicas parciais. 

 

Acerca da importância do princípio federativo, Geraldo Ataliba afirma que “no Brasil os 

princípios mais importantes são os da federação e da república. Por isso, exercem função 

capitular da mais transcendental importância, determinando inclusive como se deve 

interpretar os demais, cuja exegese e aplicação jamais poderão ensejar menoscabo ou 

                                         
27 Op. cit., p. 49-50. 
28 HORTA, Raul Machado. Repartição de competências na Constituição Federal de 1988. Revista da Faculdade 
de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, v. 33, p. 249, 1991. 
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detrimento para a força, eficácia  e extensão dos primeiros”. Mais à frente, afirma que “a 

Constituição de 1988 foi mais explícita e arrolou as matérias substanciais que dão contexto 

ao princípio republicano (art. 60, § 4º), de modo a não deixar ao intérprete, mesmo o mais 

resistente, dúvida sobre o alcance do princípio e, pois, do preceito que o protege” 29. 

 

O Brasil é um Estado Federal em que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios ocupam, 

juridicamente, o mesmo plano hierárquico. Daí por que devem receber tratamento jurídico-

formal isonômico. Esta igualdade jurídica significa que não existe diferença hierárquica entre 

as Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno, mas tão somente diferença nas competências 

distintas que receberam da própria Constituição.  

 

1.3.2. Conceito de Estado Federal, Estado Unitário e Estado Confederado 

 

A forma de compreender o federalismo e suas características principais é o estudo específico 

do Estado Federal, o que será feito mais à frente. Neste momento, iremos nos ater às principais 

diferenças entre o Estado Federal, o Estado Unitário e o Estado Confederado. 

 

O vocábulo federação deriva do latim “foederatio”, de “foederare”, que significa unir, legar 

por aliança. 

 

De Plácido e Silva30 afirma que Federação é o termo “empregado, na técnica do Direito 

Público, como a união indissoluvelmente instituída por Estados independentes ou da mesma 

nacionalidade para a formação de uma só entidade soberana. Na federação, embora não se 

evidencie um regime unitário, há um laço de unidade entre as diversas coletividades 

federadas, de modo a mostrá-las em suas relações internacionais e mesmo em certos fatos de 

ordem interna, como um Estado único”. 

 

O Estado Federal é uma aliança de Estados formados por uma Constituição, que exerce poder 

soberano sobre todas as suas unidades. Essas gozam de autonomia constitucional, 

                                         
29 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. Malheiros. 2ª Ed. Págs. 36/37. 
30 SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro, 27ª ed., Forense, 2007, p. 606. 



 

 
  

29 

administrativa e política, bem como lhes é assegurado o direito de participação na criação do 

ordenamento jurídico federal. Pinto Ferreira trouxe a conceituação de Estado Federal dada por 

Mouskheli: 

 

“O Estado Federal é um Estado que se caracteriza por uma descentralização de forma 

especial de grau elevado que se compõe de coletividades-membros por eles 

dominadas, mas que possuem autonomia constitucional e participam na formação da 

vontade federal, distinguindo-se desta maneira de todas as demais coletividades 

públicas inferiores”31. 

 

O Estado Federal, que é a forma de organização política, surgiu com a Constituição americana 

de 1787, mediante a agregação dos 13 estados independentes em que se transformaram, 

vitoriosa a Revolução de 1776, as colônias inglesas, os quais, cedendo à União, assim à 

organização total, a sua soberania, e reservando para si a autonomia, se constituíram nos 

Estados Unidos da América do Norte. A agregação de estados constitui processo de formação 

do Estado Federal: é o “federalismo por agregação”. 

 

Outro processo de formação do Estado Federal é aquele em que parte de um Estado unitário 

que, “em obediência a imperativos políticos (salvaguarda das liberdades) e de eficiência”, 

descentraliza-se “a ponto de gerar Estados que a ele foram subpostos” 32. É o “federalismo por 

segregação”. 

 

O Brasil assumiu a forma de Estado Federal, em 1889, com a proclamação da República, no 

bojo de um só momento histórico, o que foi mantido nas constituições posteriores, embora o 

federalismo da Constituição de 1967 e de sua emenda 1/69 tenha sido apenas nominal. A 

Constituição de 1988 recebeu-a da evolução histórica do ordenamento jurídico. Ela não 

                                         
31 MOUSKHELI apud FERREIRA, Luis Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. 6 ed. São 
Paulo: Saraiva, 1983, p. 908 
32 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
56. 
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instituiu a federação. Manteve-a mediante a declaração constante no artigo 1°, que configura o 

Brasil como uma República Federativa.  

 

No Estado Federal há que se distinguir soberania e autonomia, bem como seus respectivos 

titulares. Houve muita discussão sobre a natureza jurídica do Estado Federal, mas, hoje, já está 

definido que ele é o todo, como pessoa reconhecida pelo Direito Internacional, sendo o único 

titular da soberania, considerada poder supremo consistente na capacidade de 

autodeterminação. Os Estados Federados são titulares, tão só de autonomia, compreendida 

como governo próprio dentro do círculo de competência traçado pela Constituição Federal. 

 

Já o Estado Unitário é rigorosamente centralizador, no qual se identifica um mesmo poder 

para um mesmo povo dentro de um mesmo território. Isso mostra que, pela centralização 

política, jurídica e administrativa, há um só centro produtor de decisão33. Nesse modelo de 

Estado, as unidades não possuem qualquer autonomia ocorrendo, no máximo, certa divisão 

administrativa34. 

 

Existe o Estado Unitário sempre que a descentralização nele existente (administrativa, 

legislativa e/ou política) está à mercê do Poder Central. Este, por decisão sua, pode suprimir 

essa descentralização, ampliá-la, restringi-la, etc. 

 

Ademais, enquanto o poder do Estado Federal encontra-se juridicamente limitado pela 

Constituição Federal, no Estado Unitário as leis locais, por serem ordinárias, podem ser 

modificadas pelo Poder Central, ao seu inteiro arbítrio. 

 

A Confederação de Estados, por sua vez, consiste na união que se dá entre Estados soberanos 

por intermédio de tratado internacional dissolúvel. Nela as relações entre Estados são de 

coordenação, visto que são reguladas pelo Direito Internacional. 

 

                                         
33 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2002. p. 266. 
34 Podemos falar do Estado unitário descentralizado, aquele em que existe descentralização política, conforme 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 34ª. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 
53. 
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A característica fundamental é a de que, na Confederação, os Estados Confederados 

conservam a sua soberania, e não apenas a sua autonomia, como ocorre com os entes 

federativos nos Estados Federados. A agregação dos Estados Confederados, no entanto, tem 

força menor, haja vista serem mais flexíveis às regras que permitem a um Estado desligar-se 

da União, ao passo que no Estado Federal a indissolubilidade é uma das suas características 

fundamentais35. 

 

Faz-se necessário, agora, estudarmos o Estado Federal de forma mais minuciosa, tendo em 

vista que, conforme já comentado, a Constituição Federal de 1988 trata a Federação como 

cláusula pétrea em nosso ordenamento jurídico, insuscetível de mudança sequer por emenda 

constitucional.  

 

1.3.3. Características do Estado Federal 

 

Em análise à doutrina, verifica-se que não há um rol unânime de características inerentes ao 

Estado Federal, talvez pelos diferentes tipos de Estados Federais que já se formaram até hoje. 

Entretanto, é possível elencar as características que se mostram essenciais à sua formação. 

 

Primeiramente, como pressuposto de existência, o sistema federativo deve ser estabelecido 

pela Constituição, ou seja, necessita haver previsão constitucional. Isso se dá por intermédio 

do Poder Constituinte originário que, por ser um movimento inaugural autônomo que não 

possui limitação à sua atividade, tem o poder de implantar, a partir da Assembléia Nacional 

Constituinte, o Estado Federal e a autonomia dos Estados-Membros. 

 

                                         
35 CONTI, José Mauricio. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2001, p. 6. Afirma o autor, ao se referir a um novo tipo de organização do Estado, que “mais recentemente, têm-
se desenvolvido ainda os grandes acordos internacionais, que, para seu fiel cumprimento, acabam exigindo uma 
perda de parcela de soberania dos Estados. É o caso típico da Comunidade Econômica Européia, que 
recentemente implantou a moeda única para sues membros - o EURO, e não há como negar que a retirada de 
um Estado do poder de emitir a controlar sua própria moeda seja um indício de perda de parte de sua 
soberania” (Op. cit. p. 6). 
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A Constituição é que confere ao Estado Federal sua fundamentação juspolítica (nela 

vislumbramos as autonomias entre os entes federativos e a unidade, no âmbito internacional, 

do sistema federativo). 

 

Ela representa, também, o documento em que, de maneira especial, a política é 

institucionalizada juridicamente (ela é o instrumento jurídico do poder político). Dessa forma, 

a decisão política federativa terá seu desenho justamente na Constituição. As autonomias, a 

repartição de competências, enfim, tudo estará disposto na Carta Política (esse o motivo de sua 

importância no quadro geral do federalismo). 

 

A própria Federação encontra sua proteção na Constituição. A Constituição Federal de 1988, 

como algumas outras, associa a Federação ao plexo axiológico estatal, impossibilitando a 

abolição da forma federativa de estado, nem mesmo por Emenda Constitucional (art. 60, § 4º, 

I da CF/88). 

 

Dentre as várias classificações possíveis, temos que a teoria da Constituição divide esta em 

rígida e flexível36. Tem-se por uma Constituição rígida aquela que não pode ser modificada 

por lei ordinária ou mesmo complementar. Tal condição garante a esta espécie de Constituição 

uma supremacia por definição e, consequentemente, uma posição hierarquicamente superior 

dentro do ordenamento jurídico. Esse é o caso da Constituição Federal de 1988. 

 

Se a Constituição é suprema, os atos infraconstitucionais que a contrariem serão nulos, uma 

vez que serão inconstitucionais. 

 

A repartição de competências entre os entes federativos também é uma das características 

essenciais do Estado Federal e deve ser disciplinada pelo Direito Constitucional. O seu grau de 

descentralização demonstra que tipo de federalismo se configura, podendo ser de três ordens: 

centrípeto, centrífugo e de equilíbrio. 

 

                                         
36 A constituição flexível é aquela que pode ser livremente modificada pelo legislador, segundo o mesmo 
processo de elaboração das leis ordinárias. 
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Embora já tenhamos mencionado esses termos, necessário discorrer, ainda que rapidamente, 

sobre o conceito de cada um. O federalismo centrípeto se caracteriza pela predominância da 

centralização normativa nas mãos do Governo Federal. Diferentemente, no federalismo 

centrífugo ocorre uma descentralização, atribuindo maior competência normativa para os 

Estados-Membros. Já o federalismo de equilíbrio (o que, na prática, é muito difícil de definir) 

é a justa dosagem entre as atribuições de cada um, as quais são indispensáveis para cada qual 

fazer frente às suas necessidades específicas. 

 

Em algumas federações a descentralização é mais acentuada, dando-se aos Estados-Membros 

competências mais amplas, como nos Estados Unidos da América do Norte. Noutros, a área de 

competência da União é mais dilatada, restando reduzido campo de atuação aos Estados, como 

no Brasil no regime da Constituição de 1967/69, que construiu mero federalismo nominal. A 

Constituição de 1988 buscou resgatar o princípio federalista e procurou estruturar um sistema 

de repartição de poderes e competências que tenta refazer o equilíbrio das relações entre o 

poder central e os poderes estaduais e municipais.  

 

Dentro do nosso ordenamento jurídico, existem três formas de repartição de competência (as 

quais serão estudadas mais à frente): a privativa, concorrente e suplementar. A competência 

concorrente se dá entre a União Federal e os Estados-Membros de matéria, até então, 

exclusiva da União. Trata-se de um “verdadeiro condomínio legislativo”37, pois cabe à União 

legislar sobre as normas gerais e aos Estados adequar essa matéria às exigências e 

peculiaridades de âmbito estadual. 

 

Além disso, a repartição de competências não abarca tão somente a possibilidade de legislar, 

mas de distribuir equitativamente tarefas e recursos financeiros, pois é sabido que a 

dependência financeira restringe a autonomia dos entes federativos, além de tornar precários 

os serviços prestados pelas unidades federadas à população.  

 

                                         
37 HORTA, Raul Machado. Estudos de ..., p. 366. 
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Outra característica fundamental é exatamente a autonomia dos Estados-Membros que, 

conforme Raul Horta Machado, “provém, etimologicamente, de nómos e designa, 

tecnicamente, a edição de normas próprias, que vão organizar e constituir determinado 

ordenamento jurídico”  .38 

 

A existência de um Estado Federal exige a descentralização do Poder Central, atribuindo a 

cada unidade federativa autonomia política, financeira, jurídica e administrativa para gerir as 

questões regionais. A relação entre o governo central e os governos locais deve ser de 

colaboração e sintonia, cada um agindo dentro de suas atribuições. Caso contrário, as unidades 

federativas estarão sempre ameaçadas pela arbitrariedade do Poder Federal. 

 

Por considerarmos a autonomia uma característica fundamental do Estado Federal, além de 

estar intimamente ligada à própria finalidade das transferências intergovernamentais, iremos 

discorrer, no tópico seguinte, especificamente acerca do seu conceito e efetividade. 

 

Além da capacidade de legislar sobre matérias determinadas de forma privativa, concorrente 

ou suplementar, cada ente federativo necessita da capacidade de autoconstituição, estabelecida 

pelo Poder Constituinte originário de cada Estado. Isso exige deles a observância dos 

princípios determinados pela Constituição Federal, a fim de “assegurar a unidade nacional e a 

uniformidade jurídica”.39  

 

Dessa forma, a engrenagem de um Estado Federal funciona pela repartição de competência e 

pela autonomia assegurada aos entes federativos. O Direito Constitucional determina a 

competência normativa dos governos regionais e do Governo Federal, dita os princípios 

norteadores que interessam à comunidade jurídica nacional e as regras gerais que os Estados-

Membros deverão aperfeiçoar e especificar, conforme as necessidades e peculiaridades 

regionais. 

 

                                         
38 HORTA, Raul Machado. Estudos de ..., p. 425. 
39 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 86. 
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Não bastasse, um Estado Federal exige a possibilidade de os entes federativos participarem na 

formulação das leis federais e nas possíveis alterações constitucionais. 

 

Essa participação regional na criação da ordem jurídica nacional somente é possível por 

intermédio de um sistema legislativo bicameral, como o existente no Brasil. Nesse, os entes 

federativos agem por intermédio de um órgão representativo, qual seja, o Senado Federal. 

Assim, assegura-se o equilíbrio entre as unidades da Federação e a União, de modo que haja 

uma colaboração entre os entes e não uma subordinação, o que seria prejudicial para o pacto 

federativo. 

 

Roque Carraza afirma que, pelo fato de os Municípios não possuírem representação no Senado 

Federal, ou seja, não influenciarem as decisões do Congresso, não participam da formação da 

vontade jurídica nacional, o que lhes retiraria qualquer chance de integrarem a Federação 

brasileira. Em que pese a opinião desse renomado autor40, o presente trabalho reconhece que a 

atual Constituição (art. 1º) elevou o Município à categoria de ente componente do federalismo 

brasileiro. 

 

Já a possibilidade de intervenção federal nos governos regionais, a fim de restabelecer o 

equilíbrio federativo, é elemento imprescindível para assegurar a conservação do Estado 

Federal. Ela é a manifestação da sua soberania, que busca restabelecê-la nas mãos da União e 

somente pode ocorrer nas restritas hipóteses previstas no Texto Constitucional41. Dessa forma, 

é o instrumento pelo qual se busca alcançar novamente o equilíbrio do pacto federativo e 

impedir o arbítrio desenfreado dos Estados-membros que possa colocar em perigo a 

Federação. 

 

                                         
40 São suas as palavras: "Convém dizermos que, embora o art. 1°, da CF estabeleça que a República brasileira é 
‘ formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios [ ... ]', estes não integram a Federação, isto é, não 
fazem parte do 'pacto federal'. [ ... ] De fato, os Municípios não influem, nem muito menos decidem, no Estado 
Federal. Dito de outro modo, não participam da formação da vontade jurídica nacional. Realmente, não 
integram o Congresso, já que não possuem representantes nem no Senado (Casa dos Estados), nem na Câmara 
dos Deputados (Casa do Povo)" (Curso de direito constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 25ª Ed., 2009, 
p.171). 
41 As hipóteses de intervenção federal estão no art. 34 da CF/88. 
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Ou seja, pelas disposições da Constituição Federal de 1988, além de não ser permitida a 

secessão, também não é possível, conforme já observamos, a abolição da Federação de modo a 

propiciá-la, por via indireta. Diante da impossibilidade de secessão, verifica-se uma 

característica importante do Estado Federal. Se, por um lado, é justamente na verificação de 

autonomia que repousa a característica intrínseca da Federação, por outro, é nessa liberdade 

restringida pelo ente central que ela se completa.  

 

No tocante à rigidez constitucional, Michel Temer aponta que tanto a rigidez da Constituição, 

como a existência de um órgão constitucional capaz de verificar a constitucionalidade das leis 

não são características indispensáveis à existência de um Estado Federal, mas sim 

indispensáveis à sua sobrevivência.42  

 

A rigidez constitucional, já comentada anteriormente, mostra-se necessária para dar segurança 

jurídica ao sistema federativo. Ela consiste na adoção de um processo mais rigoroso de 

alteração do Texto Constitucional, além de prever mecanismos que impeçam que se altere a 

forma federativa de Estado, aniquilando a autonomia de suas unidades. 

 

Em decorrência dessa rigidez, há a necessidade de criação de um órgão constitucional capaz 

de analisar a compatibilidade das normas jurídicas com a Constituição Federal (esse órgão 

geralmente corresponde à Suprema Corte de um País). Esse controle se faz necessário para 

impedir que subsistam no ordenamento jurídico normas contrárias aos preceitos 

constitucionais, tendo em vista principalmente a superioridade da Constituição Federal e a 

vedação constitucional de alterar livremente a forma de Estado. 

 

1.3.3.1. A autonomia como pressuposto do federalismo: conceito e efetividade 

 

A doutrina não diverge a respeito da autonomia dos Estados-Membros, mesmo porque tal fato 

é essencial para a existência do Estado Federal. Assim, torna-se necessário estudar o real 

significado dessa tão propalada autonomia.  

                                         
42 TEMER. Michel. Op. cit. p. 61. 
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Costantino Morati 43 aponta que autonomia quer dizer a liberdade de determinação consentida 

a um sujeito, resultando no poder de dar a si mesmo a lei reguladora da própria conduta, ou, 

mais compreensivamente, o poder de prover o atendimento dos próprios interesses e, portanto, 

de gozar e de dispor de meios necessários para obter uma satisfação harmônica e coordenada 

dos referidos interesses. 

 

Raul Machado Horta, 44 após tecer considerações a respeito do entendimento doutrinário da 

acepção jurídica do termo autonomia, conclui:  

 

"A autonomia é, portanto, a revelação de capacidade para expedir as normas que 

organizam, preenchem e desenvolvem o ordenamento jurídico dos entes públicos. 

Essas normas variam na qualidade, na quantidade, na hierarquia e podem ser, 

materialmente, normas estatutárias, normas legislativas e normas constitucionais, 

segundo a estrutura e as peculiaridades da ordem jurídica.  

A autonomia não é conceito metajurídico ou inapreensível ao conhecimento jurídico. 

O cosmo jurídico é o cenário de sua atividade normativa.  

A relação necessária entre autonomia e a criação de normas próprias para constituir 

ordenamento típico é suficiente para justificar a noção jurídica de autonomia. A 

autonomia é idéia com afloramentos intermitentes, mas constantes, em períodos 

diferentes da história brasileira".  

 

Não se pode, porém, esquecer de que não basta ao Estado-Membro a possibilidade de auto-

organização, por intermédio de uma Constituição própria, possuindo competência legislativa e 

administrativa. É imprescindível a existência de autonomia financeira.  

 

Sacha Calmon Navarro Coelho 45 compartilha desse entendimento:  

                                         
43 MORATI, Costantino. Istituzioni di diritto pubblico. 7. ed., Padova: Cedam, 1968, v.2, p.694. 
44 Estudos de ..., p. 426. 
45  COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 
1999, p 63. 
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"A característica fundamental do federalismo é a autonomia do Estado-Membro, que 

pode ser mais ou menos ampla, dependendo do país de que se esteja a cuidar. No 

âmbito tributário, a sustentar a autonomia política e administrativa do Estado-

Membro e do Município - que no Brasil, como vimos, tem dignidade constitucional – 

impõe-se a preservação da autonomia financeira dos entes locais, sem a qual 

aqueloutras não existirão. Esta autonomia resguarda-se mediante a preservação da 

competência tributária das pessoas políticas que convivem na Federação e, também, 

pela eqüidosa discriminação constitucional das fontes de receita tributária, daí 

advindo a importância do tema referente à repartição das competências no Estado 

Federal, assunto inexistente, ou pouco relevante, nos Estados unitários (Regiões e 

Comunas). Uma última conclusão cabe extrair. Sendo a federação um pacto de 

igualdade entre as pessoas políticas, e sendo a autonomia financeira o penhor da 

autonomia dos entes federados, têm-se que qualquer agressão, ainda que velada, a 

estes dogmas, constitui inconstitucionalidade. Entre nós a federação é pétrea e 

indissolúvel, a não ser pela força bruta de uma revolução cessionista ou de outro 

Estado, vencedor de uma guerra inimaginável."  

 

Com efeito, sem capacidade financeira para se autogerir, o Estado-Membro não poderá 

considerar-se com vida política, administrativa, legislativa e judiciária autônoma. Em suma, 

não poderá afirmar que é verdadeiramente independente.  

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha46, fazendo um paralelo entre a repartição de competências mais 

autonomia, características do Estado Federal e a capacidade financeira dos entes integrantes da 

Federação, ensina:  

 

"Note-se, contudo, que não basta à repartição de competências. Ela é, reitere-se, 

imprescindível na Federação, conquanto não seja suficiente a sua só expressão. Em 

primeiro lugar, é de atentar a que as competências repartidas sejam de importância 

                                         
46 Op. cit., p. 185. 
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política para que se tenha, verdadeiramente, uma Federação. Não é o numero de 

competências que se deve considerar, mas a qualidade, a natureza e a significação 

política das competências repartidas.  

Em segundo lugar, há que se observar ser necessário haver estreita correlação entre 

as competências repartidas e os recursos financeiros assegurados às entidades da 

Federação para que elas possam ser efetiva e eficazmente exigidas. Sem esses 

recursos não há meio de serem satisfeitas, realizadas e cumpridas as competências 

outorgadas as diferentes entidades, ficando a descentralização inviabilizada.  

Aliás, a garantia de recursos próprios a cada qual das entidades federadas tem sido 

apontada, sempre, como uma das notas fundamentais para a verificação da existência 

verdadeira de uma Federação. Pela subtração de recursos econômico-financeiros às 

entidades federadas, tem-se chegado à ruptura velada, mas não menos grave, e ao 

esvaziamento de algumas propostas de Federação. A falta de equilíbrio da equação 

político-financeira fragiliza a Federação, pois a autonomia política guarda estrita 

vinculação com a capacidade econômico-financeira. Inexiste autonomia sem 

independência mínima, o que exige a capacidade de auto-suficiência. Sem recursos 

próprios, com encargos a cumprir, obrigado a ver-se a braços com pedidos de favores 

para o acatamento de seus interesses específicos, como poderia um Estado federado 

fazer-se independente do poder nacional, como poderia assegurar o cumprimento de 

sua autonomia? E se tem com única via pedir favores econômico-financeiros ao poder 

nacional, como se desvencilhar do seu correspectivo dever de a ele obedecer, com 

subordinação inconciliável com a autonomia? Não se pode deixar de considerar que 

as definições jurídicas havidas em dado sistema normativo não são determinantes por 

si dos fatos. A autonomia federativa não se garante pela sua só expressão textual na 

Constituição. Antes, cumpre-se ela pela soma de elementos que ensejam a sua 

realização no sistema. O retraimento dos recursos econômico-financeiros anula a 

autonomia, acentuando Aliomar Baleeiro, na vigência da Constituição brasileira de 

1946, que ‘em cerca de dez alterações profundas do sistema financeiro da 

Constituição de 1946, poderemos analisar o dec1ínio do federalismo ...’”.  
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Conclui-se, pois, que a base do federalismo, que encontra como pressuposto a autonomia dos 

Estados-Membros, deve ser avaliada sob o ponto de vista financeiro, pois não haverá a tão 

propalada autonomia se o Estado-Membro for ente financeiramente dependente do poder 

central.  

 

Victor Uckmar 47 ensina que a autonomia financeira deve ser tratada no âmbito da repartição 

de competência tributária, uma vez que tal questão deve ser enfrentada e tratada com 

responsabilidade e sobriedade, evitando-se que sobrevenha, para o atingimento da almejada 

autonomia financeira, a criação de inúmeros tributos, muitas vezes em duplicidade.  

 

"Em todos os ordenamentos de tipo descentralizado – e, portanto, praticamente em 

quase todos os Estados, tanto de estrutura unitária como federal – surge o grave 

problema da distribuição dos poderes em matéria fiscal: descentralização significa, 

em boa parte, concessão de autonomia, e esta só pode subsistir se acompanhada da 

autonomia nas finanças públicas, seja no que concerne à receita, seja à despesa.  

Entende-se, em geral, que nos ordenamentos de estrutura unitária os entes locais 

'derivam' a própria autonomia com todas as potestades a ela ligadas, e em primeiro 

lugar aquela tributária - do Estado; conseqüentemente, a disciplina dos poderes 

financeiros dos entes locais em geral é ditada por leis ordinárias.  

[...]  

As Constituições dos Estados federais - para conjugar a exigência de garantir a 

recíproca independência do Estado central e dos Estados-Membros e limitar o grave 

inconveniente das duplas (e, por vezes, plúrimas) imposições - estabelecem a 

repartição do sistema fiscal tanto no que concerne à instituição dos impostos como à 

sua arrecadação."  

 

Não há dúvida, por outro lado, de que a autonomia financeira decorre da repartição da 

competência tributária, a qual se encontra, pelo menos em tese, perfeitamente disciplinada na 

                                         
47 UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. Trad. Marco Aurélio Greco. São 
Paulo: Malheiros, 1999, p. 113-117. 
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Carta Federal brasileira de 1988, que atribuiu de forma privativa e exclusiva a cada ente 

integrante do federalismo brasileiro uma parcela de competência tributária, ou, em outras 

palavras, outorgou a cada pessoa política a possibilidade de tributar com exclusividade 

determinados fatos econômicos reveladores de riqueza, conferindo, ainda, a possibilidade de 

estas pessoas se ressarcirem pelos gastos efetuados com obras e serviços públicos e de polícia, 

desde que específicos e divisíveis. 48  

 

1.3.4. O federalismo implantado pela Constituição Federal de 1988 

 

O Estado Federal, propriamente dito, surgiu com a Constituição norte-americana de 1787, 

sendo essa a primeira Federação prevista em Texto Constitucional. Ressalte-se, entretanto, 

que, na antiga Grécia e nos Cantões suíços, já havia embriões do sistema federativo, pois já se 

identificavam uniões de Estados com características federais. 

 

O Estado Federal norte-americano nasceu de uma Confederação de Estados soberanos e 

independentes, que era formada pelas treze colônias inglesas. Diferentemente do Estado 

Federal brasileiro, que se cristalizou com a Constituição Federal de 1891, a partir do 

desmembramento do Estado Unitário, mas influenciado pelo modelo norte-americano. 

 

Durante a história do constitucionalismo brasileiro, presenciaram-se vários tipos de 

federalismo, desde o mais descentralizado, de 1891, aos mais centralizadores, de 1937, 

1967/69, quando se teve um Estado Federal apenas nominal. Ou seja, nesses períodos ele se 

manteve formalmente no sistema constitucional, mas na prática operava-se um Estado 

Unitário descentralizado. 

 

                                         
48 Sacha Calmon, explicando a técnica utilizada pelo Poder Constituinte Originário para repartir a competência 
tributária, ensina que, em relação aos impostos, foram segregadas áreas econômicas de imposição, outorgando a 
somente um ente político a possibilidade de tributar determinado fato econômico, tendo a Constituição 
disciplinando, ainda que em abstrato, a regra matriz dos impostos. Em relação aos tributos vinculados (taxas e 
contribuições de melhoria), a descrição das hipóteses passiveis de serem objeto de normatização tributária fez-se 
de modo genérico. A competência para a instituição de taxas e contribuições de melhoria seria comum, eis que as 
hipóteses de incidência descreveriam atuações estatais. A competência tributária estaria atrelada à competência 
administrativa, que lhe precederia (Op. Cit. p.70.) 
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Entretanto, após os vários avanços e retrocessos do Estado Federal, a Carta Política de 1988 

veio a reconstruir o federalismo brasileiro e efetivar o Estado Democrático de Direito. Além 

disso, restabeleceu os seus fundamentos e introduziu inovações históricas: o Município passou 

a ser considerado entidade federativa que compõe, juntamente com os Estados e o Distrito 

Federal, a união indissolúvel da República Federativa do Brasil. 

 

Como novo ente federativo autônomo, ao Município foi assegurada a “tríplice capacidade de 

auto-organização e normatização própria, autogoverno e auto-administração”.49 Assim, a ele 

foi garantida competência legislativa, administrativa e tributária, bem como a participação no 

rateio das receitas federais, fatores esses indispensáveis para a sobrevivência no Estado 

Federal50. 

 

A Constituição Federal de 1988 também demonstrou preocupação em desenvolver o 

regionalismo, pois alargou os poderes dos Estados-Membros, a possibilidade de as unidades 

federativas instituírem regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas, com o 

propósito de melhor satisfazer as necessidades regionais51. 

 

Analisando-se as características essenciais de um Estado Federal, o federalismo de 1988 

mostra-se, em princípio, adequado, visto que assegurou a possibilidade de os Estados-

Membros autoconstituírem-se, desde que respeitando os princípios constitucionais (art. 25 da 

CF/88) 52. 

 

                                         
49 MORAES, Alexandre de. Op. Cit. p.274. 
50 Ressalte-se, outrossim, que, mesmo antes do advento da Constituição Federal de 1988, o Município já tinha 
competência tributária, bem como participação nas receitas federais.  
51 HORTA, Raul Machado. Estudos de ..., p. 524. 
52 “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os 
princípios desta Constituição. 
§ 1º - São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição. 
§ 2º - Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na 
forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação.  
§ 3º - Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum”. 
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Quanto à repartição de competências, o novo Texto Constitucional buscou evitar a 

centralização operada nas últimas Constituições federais, dilatando a autonomia normativa dos 

entes federativos e limitando as possibilidades de intervenção federal. Objetivou um maior 

equilíbrio entre as competências do governo central e a dos governos regionais. 

 

No tocante à participação dos Estados-Membros na criação da legislação nacional, tal 

possibilidade também está contemplada na Constituição Federal de 1988 (artigos 44, 45 e 46), 

pois, sendo o Congresso Nacional bicameral, tanto as entidades federativas como os cidadãos 

encontram-se representados pelas duas Casas Legislativas (Senado Federal e Câmara dos 

Deputados), que, juntas, participam do processo de elaboração das leis. 

 

No entanto, não basta o Estado Federal estar perfeitamente estruturado pela Carta Maior de 

um país, se essa não disciplinar os mecanismos de preservação desse modelo de Estado no 

ordenamento jurídico nacional.  

 

Dessa forma, o constituinte de 1988 manteve os mecanismos adotados pelas Constituições 

Federais anteriores. Ou seja, o Texto Constitucional somente pode ser alterado por intermédio 

de emenda constitucional, cujo processo de aprovação é mais rigoroso. 

 

Não bastasse isso, impera em nosso sistema constitucional o princípio da indissolubilidade do 

vínculo federativo (artigo 1°), presente nas Constituições brasileiras, desde a de 1891. Como 

também as cláusulas pétreas (artigo 60, parágrafo 4°), as quais vedam a apreciação de 

emendas constitucionais que visam abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, a 

separação de poderes e os direitos e garantias constitucionais. 

 

No tocante à intervenção federal, o legislador constituinte de 1988 limitou as suas 

possibilidades de ocorrência. A regra é a preservação da autonomia dos entes federativos, e as 

hipóteses de intervenção estão disciplinadas em seus artigos 34 a 36. 
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Com efeito, a intervenção é ato político que consiste na incursão da entidade interventora nos 

negócios da entidade que a suporta. Constitui o “punctum dolens” do Estado Federal, onde se 

entrecruzam as tendências unitaristas e as tendências desagregantes53. 

 

Intervenção é a antítese de autonomia. Pela intervenção afasta-se a atuação autônoma do 

Estado, Distrito Federal ou do Município que a tenha sofrido. Uma vez que a Constituição 

assegura a estes entes federativos a autonomia como princípio básico da forma de Estado 

adotado, decorre daí que a intervenção é medida excepcional, e só poderá ocorrer nos casos 

nela taxativamente estabelecidos e indicados como exceção ao princípio da não intervenção, 

conforme o art. 34: “A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para 

(...)”, e o art. 35: “O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios 

localizados em Território Federal, exceto quando: (...)”, arrolando-se em seguida os casos em 

que é facultada a intervenção. 

 

Por não fazer parte do objeto central do trabalho, não iremos discorrer mais sobre as hipóteses 

de intervenção previstas em nosso ordenamento jurídico. 

 

1.3.5. Algumas das consequências trazidas pela Constituição Federal de 1988 

 

As mudanças introduzidas pela Constituição Federal de 1988, que buscavam fortalecer os 

ideais federalistas de maior descentralização da competência tributária, se deram por 

influência do sentimento de redemocratização que pairava sobre o país na época, além da 

aversão ao espírito centralizador exercido pelo Governo Federal no período da ditadura, a 

partir de 1967. 

 

Assim, a própria reconquista de democracia pressupunha o fortalecimento dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios, e sua capacidade de autogestão dependia em grande parte 

                                         
53 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 69, São Paulo, Ed. RT, 
1970, PP. 200, 201 e 207. 



 

 
  

45 

da ampliação de suas competências tributárias e do aumento na participação dos recursos, 

arrecadados de forma centralizada. 

 

Como consequência, ampliou-se a sua autonomia legislativa, bem como seus percentuais de 

participação tanto no “bolo” arrecadatório da União como nos Fundos de Participação 

Estadual e Municipal (FPE e FPM).  

 

Em contrapartida, a descentralização política e financeira realizada pela Constituição de 1988 

resultou em um desequilíbrio fiscal, pois, ao passo que a União perdeu algumas de suas 

receitas, incrementaram-se novas responsabilidades sociais de sua atribuição. Como exemplo, 

podemos citar os novos direitos à seguridade social. Além disso, a ampliação da base de 

incidência do ICMS (tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal) absorveu 

impostos que eram de competência da União. 

 

Em decorrência desses fatores, a União fez uso de instrumentos divorciados dos princípios da 

equidade, da progressividade, da competitividade e do equilíbrio federativo, tornando cada vez 

mais injusta e concentrada a carga tributária. Isso, também, resultou em uma tributação em 

cascata (recentemente minimizada), na elevação de tributos, na desoneração imperfeita e igual, 

na estreiteza das bases de tributação, bem como na distorção da tributação indireta. 

 

Como exemplo, temos contribuições sociais, tais como o PIS e a COFINS, criadas pela União 

e incidentes sobre o faturamento54, que aumentaram o custo do produto brasileiro e afetaram a 

competitividade das exportações (fenômeno que ocorreu devido à impossibilidade da total 

desoneração, já que eram tributados em todas as fases da produção, isto é, em efeito cascata). 

Mais recentemente, entretanto, o PIS e a COFINS passaram a ser, em regra, não cumulativos 

(respectivamente, Leis nº 10.637/02 e nº 10.833/03). 

 

Os problemas abordados neste item, dentre outros, têm sido uma constante da federação 

brasileira, mostrando que a adequada repartição de competência tributária, como 

                                         
54 Desde a Lei nº 9.718/98 o PIS e a COFINS incidem sobre a receita total do contribuinte e não apenas sobre a 
receita advinda da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. 
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equacionadora das tensões normais do federalismo, é ainda o grande desafio do Estado 

brasileiro. 

 

Apesar dessas impropriedades e exageros, o incremento de competência tributária nas mãos 

dos Estados e Municípios fortaleceu o federalismo fiscal e se mostra como ponto positivo da 

nossa Constituição. 

 

1.4. O federalismo brasileiro 

 

1.4.1. Evolução histórica do federalismo no Brasil 

 

A primeira Carta Constitucional do Brasil foi editada em 1824, por D. Pedro I, iniciando, 

assim, o constitucionalismo brasileiro. 

 

Após a proclamação da independência em 1822, o problema da unidade no âmbito interno 

revelou-se como o primeiro ponto a ser resolvido. Foi mantida a divisão do território brasileiro 

na forma iniciada com as capitanias hereditárias, contudo transformadas nesse momento em 

províncias por meio da Carta de 182455, a qual disciplinou um regime jurídico mais rígido de 

organização, com forte centralização política e administrativa.  

 

A diretriz do sistema federativo, no entanto, para ser implementada, demandava certa 

flexibilidade no que tange à concentração do poder, de forma a evitar os excessos praticados 

em função do modelo de organização política adotado no País no período de vigência da Carta 

de 1824. 

 

Esse sentimento, aliado ao ideal republicano, gerou a concepção do modelo federalista 

brasileiro, em fase embrionária desde a Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana, 

desenvolvendo-se por meio de diversas outras revoluções de maior ou menor intensidade e 

importância. 

                                         
55 O art. 2º da Carta de 1824 previa: “O seu território é dividido em Províncias na forma em que atualmente se 
acha, as quais poderão ser subdivididas como pedir o bem do Estado”  
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A problemática é definitivamente resolvida com a edição do primeiro ato legal a prever a 

forma federativa de composição dos Estados, na época ainda províncias, o Dec. 1, de 15.11. 

1889, no que foi precedida pela Proclamação da República. 

 

A manutenção da sistemática que se iniciara, ainda que timidamente, foi assegurada de plano 

na Assembléia Constituinte organizada pelo Governo provisório criado nesse período de 

transição com o veto à alteração do sistema Republicano de Governo e a forma Federativa de 

composição do Estado. 

 

Em 24.02.1891, foi promulgada a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. A 

Constituição de 1891 instituiu o Estado Federal com rígida separação de competências entre 

União e os Estados-Membros (federalismo dualista), adotou a República como forma de 

governo, transformou as Províncias do Império em Estados-Membros, converteu em Distrito 

Federal o antigo Município Neutro (Município do Rio de Janeiro) e consagrou em seu texto a 

teoria de Montesquieu que previa a tripartição do Poder entre Legislativo, Executivo e 

Judiciário.56 

 

No período de vigência da Constituição de 1891, o poder, idealizado para ser exercido pelos 

Estados em iguais proporções, foi subtraído por interesses de possuidores de grandes 

propriedades de terra, situados especialmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. 

 

O exercício do poder nacional restou concentrado, portanto, nos estados de São Paulo, 

economicamente mais poderoso em decorrência da produção do café, e de Minas Gerais, 

produtor de leite e importante centro eleitoral do País, época na qual vigorou a política do café 

com leite. 

 

                                         
56 O art. 1º da Carta de 1891 previa: “A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 
representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitui-se, por união 
perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em Estados Unidos do Brasil”. 
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O direcionamento das ações políticas foi marcado pela destinação dos recursos federais, pela 

dispensa, pelo Governo Federal, dos impostos sobre exportações (de forma a reduzir o custo 

das exportações do leite e principalmente do café extremamente desvalorizado diante do 

desenvolvimento dos demais mercados produtores) e até mesmo pelo pagamento da dívida 

contraída no exterior pelo Governo de São Paulo para financiar os produtores do principal 

ativo agrícola brasileiro na época. Nos demais Estados não surgiram atividades econômicas 

capazes de torná-los prósperos e desenvolvidos, com a criação de grupos locais e a 

diversificação da sociedade brasileira. O progresso inscrito na nova bandeira dada pelo regime 

republicano ao País ficara circunscrito apenas a Minas Gerais e a São Paulo. 

 

Nem os recursos públicos foram suficientes para viabilizar o desenvolvimento das demais 

regiões do País, até mesmo porque destinados quase que exclusivamente aos Estados 

integrantes da política do café com leite, sendo a ordem mantida só mediante a sucessiva 

decretação de estados de sítio e a intervenção naquelas unidades federativas politicamente 

mais fracas. 

 

Mesmo que os grupos menos favorecidos não detivessem o mesmo poder dos integrantes da 

oligarquia paulista e mineira, ainda assim deram início a um movimento ideológico voltado a 

garantir que o Governo Federal exercesse o poder de forma a contemplar o Brasil como um 

todo, restringindo a concentração de medidas direcionadas quase que exclusivamente a 

interesses locais. 

 

Antonio Paim explica a esse respeito que “para tanto, era necessário que o Poder Central 

detivesse o Poder soberano, imune aos interesses locais e regionais, e que fosse efetivamente 

exercido pelo povo, em correspondência aos anseios democráticos, e para o povo, de forma 

igualitária. O sentimento federalista foi novamente reativado, não para assegurar a união dos 

esforços dos Estados em benefício do bem e do desenvolvimento de todos, mas sim para 

assegurar a proteção dos Estados até então excluídos do sistema e principalmente do povo 
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alocado às margens do poder, por essa razão menos favorecidos, tanto economicamente, 

quanto de idéias capitalistas aptas a fazê-los prosperar”57. 

 

Essa evolução de pensamentos, ligada à própria ruptura do cenário de companheirismo até 

então verificado entre Minas e São Paulo, fez com que o regime dominante encontrasse o seu 

fim no governo de Getúlio Vargas, que teve início em 03.11.1930 e foi marcado por uma série 

de medidas socialistas, como a criação do Ministério do Trabalho. Na gestão de Getúlio 

Vargas o poder foi centralizado nas mãos do Presidente de forma a viabilizar a implementação 

da política social idealizada para todo o País sem distinções ou exclusividades a determinados 

entes federais. 

 

Com o sentimento republicano e federativo novamente aflorado, até mesmo como forma de 

acalmar os ânimos exaltados do Estado de São Paulo, que se sentiu “rejeitado” pela política de 

Getúlio Vargas, foi promulgada a Constituição da República Federativa dos Estados Unidos 

do Brasil, em 16.07.1934, a qual manteve as diretrizes estabelecidas na Constituição anterior, 

como a república, a federação e a divisão de poderes, inovando apenas no campo das 

competências institucionais, com a atribuição de maiores poderes à União, e tributárias, com 

uma melhor discriminação das rendas da União, dos Estados e dos Municípios. 

 

Nesse contexto que também se verificou o surgimento da repartição das receitas tributárias 

entre os entes políticos.  

 

Privilegiava-se, assim, a autonomia financeira dos entes federados, característica essencial do 

princípio federativo. 

 

Em continuidade, contudo, a estabilidade político-institucional não ganha vida prolongada. 

 

A turbulência político-ideológica da época motivou o presidente Getúlio Vargas, eleito apenas 

para o período de quatro anos, a dissolver a Câmara e o Senado e a implantar uma ditadura, 

                                         
57 PAIM, Antonio. Redirecionar o debate sobre o federalismo. Curso de direito tributário e finanças públicas. 
SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord). São Paulo: Saraiva, 2008. p. 241-242. 
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centralizando todo o poder no Executivo. Assim, foi promulgada, de forma a ratificar 

formalmente os atos praticados, a Carta Constitucional de 1937. 

 

Não apenas a democracia foi descartada, como também o federalismo, por meio da absorção 

pelo Poder Executivo da União, da autonomia anteriormente outorgada aos Estados, com 

medidas como a suspensão da destinação de parte da receita tributária federal ao Nordeste e a 

concentração do produto da arrecadação do imposto residual ao erário da União. 

 

Ao final da Segunda Guerra Mundial, o regime democrático de governo voltou a imperar em 

diversos países, a exemplo da Itália, França e Alemanha, com a promulgação de novas 

constituições. O processo externo contagiou o Brasil. Esse fato, conjugado com o afastamento 

temporário de Getúlio Vargas da Presidência, motivou a promulgação da Constituição da 

República dos Estados do Brasil, em 1946, inspirada nas de 1981 e 1934, a qual restaurou a 

república, com a tripartição dos poderes, e a federação. 

 

Contudo, nos mais de vinte anos de vigência da Constituição de 1946, o regime de governo foi 

seriamente ameaçado, com ingerência no poder vindo de todos os lados, talvez pela ausência 

do amadurecimento dos ideais democráticos e federativos no País. Nesse conturbado período 

foram vivenciados alguns dos fatos mais relevantes da história política nacional como o 

suicídio de Getúlio Vargas e o mandato de Juscelino Kubitschek, seguido do lema de 

desenvolvimento “cinquenta anos em cinco”. 

 

A instabilidade política teve seu ápice no Governo de João Goulart que, para se manter no 

poder, tentou agradar a direita, os conservadores e a esquerda, fato que auxiliou a perda do 

mandato para os militares na pessoa do marechal Castelo Branco. Em seu governo foi editado 

o Ato Institucional nº 4, convocando o Congresso nacional para a votação e promulgação do 

projeto de Constituição, encomendado pelos militares a juristas de sua confiança. 

 

Desse período é digna de nota a Emenda Constitucional nº 18, de 1965, que incrementou a 

distribuição das receitas tributárias e fez surgir os Fundos de Participação, cujos recursos 

distribuídos foram crescendo ao longo dos anos, até culminarem na forma atual. 
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Com maioria no Congresso, o governo aprovou a Constituição de 1967, que institucionalizou 

o regime militar. Como característica principal, centralizou os poderes na União, notadamente 

no Executivo, em detrimento dos demais Poderes do Estado e das outras unidades federadas, 

descaracterizando a democracia e o Estado federal. O aspecto positivo foi a manutenção do 

sistema tributário nacional constituído sobre pilares federativos.  

 

A crise institucional no cenário político foi mantida, o que motivou a edição do Ato 

Institucional nº 5, que determinou o fechamento do Congresso Nacional, dando poderes 

absolutos ao Poder Executivo que passou a legislar por meio de decretos-lei. 

 

A Junta Militar brasileira promulgou no mesmo ano a Emenda Constitucional nº 1/69. Apesar 

de se tratar de emenda constitucional, na verdade representou nova Carta Política, na medida 

em que revogou o texto constitucional anterior. A Constituição de 1969 sedimentou a 

concentração do poder no Executivo e o regime militar no período de sua vigência. 

 

A sistemática então vigente não perdurou eternamente, sendo que o primeiro passo para o 

afastamento do regime totalitário de governo foi dado com a substituição da Junta Militar pelo 

governo de Emílio Médici, em momento ainda marcado pela forte repressão à liberdade. 

 

Os princípios democráticos e federativos foram então vislumbrados novamente no governo de 

Ernesto Geisel e desenvolvidos com maior profundidade no de João Figueiredo, que autorizou 

o retorno ao país dos exilados políticos e permitiu a eleição indireta de Tancredo Neves, o 

primeiro presidente civil após o regime militar. Tancredo Neves não chegou a assumir o poder 

em decorrência de doença que o levou a morte, fazendo com que o seu vice, José Sarney, 

ocupasse a presidência em 15.03.1985. 

 

A construção da denominada “Nova República” foi concebida com a criação da Assembleia 

Nacional Constituinte, formada pelos membros da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal de forma livre e soberana. Em 05.10.1988, foi promulgada a Constituição Federal, 

também conhecida como a “Constituição Cidadã”. 



 

 
  

52 

 

1.4.2. O federalismo brasileiro atual 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, ficou delineado o federalismo brasileiro. A 

organização do Estado brasileiro encontra-se delimitada nos artigos 18 a 31, nos quais se 

encontram especificados os bens, a competência funcional e legislativa da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

 

No que se refere à União, o art. 20 da CF/88 enumera os seus bens; o art. 21 as suas 

competências materiais privativas; e o art. 22, uma série de competências legislativas também 

privativas.  

 

Sobre o assunto, Fernanda Dias Menezes de Almeida afirma que “o artigo 21 não esgota o 

elenco das competências materiais privativas da União. Como já se teve oportunidade de 

dizer, há desdobramentos delas, e mesmo a previsão de outras, ao longo do texto 

constitucional”. Como exemplo, a autora cita os artigos 164 e 176, que, respectivamente, 

cuidam da competência para emitir moeda, deferida exclusivamente ao Banco Central, e da 

pesquisa e lavra de recursos minerais e aproveitamento de energia elétrica. Igualmente, no que 

se refere às competências legislativas privativas da União, a autora afirma que há uma maior 

concentração delas no artigo 22, havendo um outro rol no art. 4858.   

 

Tendo em vista o peso das extensas competências da União, são bastante reduzidas as 

competências materiais privativas dos Estados. Podemos citar o § 2º, do art. 25, com a redação 

dada pela EC nº 5/95, segundo a qual cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante 

concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei. No que se refere à 

competência legislativa privativa do Estado, podemos citar o § 3º, do art. 25, o qual confere 

poder de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. No mais, será dos 

                                         
58 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 
2007, p. 73, 74 e 81. 
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Estados tudo o que não se incluir entre as competências enumeradas ou implícitas da União e 

dos Municípios, nem incidir no campo das vedações constitucionais que limitam a autuação 

das entidades federadas. Essa orientação está inserta no § 1º do art. 25 da CF/88: “São 

reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas por esta Constituição”59. 

 

No que se refere aos Municípios, foi-lhes concedida uma área de competências privativas não 

enumeradas, uma vez que eles legislarão sobre assuntos de interesse local (art. 30, I). 

Entretanto, o constituinte discriminou certas competências municipais exclusivas em alguns 

dos incisos do art. 30 e em outros dispositivos constitucionais.  

 

Ao Distrito Federal, parte integrante da Federação nos termos dos artigos 1º e 18, foram 

atribuídas as competências legislativas reservadas a Estados e Municípios (art. 32, § 1º da 

CF/88).  

 

Separou o constituinte, no artigo 23, competências gerais ou de execução cometidas à União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e, no artigo 24, competências legislativas atribuídas à 

União, Estados e ao Distrito Federal. Adiante, no artigo 30, II, dispôs ainda sobre a 

competência legislativa concorrente para nela integrar os Municípios60. 

 

1.5. Considerações sobre o federalismo fiscal 

 

Um dos traços essenciais que permeiam a organização dos estados federativos é o 

estabelecimento de mecanismos e relações de colaboração financeira e administrativa ou 

funcional entre os seus membros. Esta colaboração pode se dar pela provisão direta de bens ou 

serviços públicos, pela qual determinada esfera atende a necessidade de outro ente, e/ou pela 

transferência de recursos, com vistas a suprir tais necessidades. 

 

                                         
59 Cite-se, outrossim, o art. 18, § 4º, o qual confere aos Estados a competência para a criação de Municípios. 
60 Art. 30. Compete aos Municípios: (...) II – suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. 
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Com base nestas duas possibilidades, Nunes & Nunes61 estabelecem uma diferença entre 

descentralização e federalismo fiscal. Enquanto a primeira se refere à transferência de funções 

em geral do governo central aos governos locais, o federalismo fiscal diz respeito à 

transferência da capacidade de tributação do governo nacional aos governos subnacionais. 

Nesse sentido, a descentralização pode existir em estados unitários onde há transferência de 

atribuições aos níveis político-administrativos locais, enquanto que a transferência de 

capacidade de tributação é condição específica dos sistemas federativos. Para os autores, o 

grau de descentralização no federalismo seria maior, dada a transferência de competência 

legislativa e de atribuições tributárias. Além das competências tributárias próprias a cada 

esfera de governo, a descentralização federativa se baseia em uma variada gama de 

transferências intergovernamentais. 

 

A defesa da descentralização ocorre na vertente do aumento da eficiência alocativa e 

distributiva. A ideia da descentralização está associada, via de regra, à suposição de que a 

oferta de bens públicos e serviços é mais bem administrada pelas esferas locais, por estarem 

mais próximas do quotidiano dos cidadãos. Três elementos são usualmente apontados para 

reforçar esta hipótese. A demanda de bens públicos pode ser mais bem atendida pelos 

governos subnacionais, pelo fato de os governantes locais terem mais informações acerca das 

preferências das comunidades e suas especificidades. Por delegar decisão às instâncias 

subnacionais, a descentralização contribuiria para incrementar a participação coletiva nas 

tomadas de decisão. Por fim, esta maior participação serviria de contenção às práticas de 

corrupção e de limite à adoção de medidas sem sustentação técnica voltadas ao atendimento de 

interesses políticos62. 

 

A ideia de que as atividades governamentais devem estar o mais próximo possível das pessoas 

é comumente conhecida como princípio da subsidiariedade. Esse princípio baseia-se na ideia 

de que apenas quando à esfera mais próxima do cidadão não for possível a realização de 

                                         
61 Nunes SP, Nunes RC. Revenue Sharing: a problem of federalism in Brasil. Brazilian Journal of Political 
Economy 2000; 20 (4): 137-155. 
62 Nunes SP, Nunes RC. Op. Cit. p. 137-155. 
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determinada ação, de igual ou melhor forma, é que a outra esfera deverá receber a 

competência para agir.  

 

Acerca do princípio da subsidiariedade, afirma Enrique Ricardo Lewandowski que “o referido 

princípio acabou ingressando no direito público com o significado de uma distribuição de 

tarefas entre a comunidade maior, isto é, o Estado, e as comunidades menores, constituídas 

pelo indivíduo e os corpos sociais intermediários situados entre aquele e a instância política 

máxima, quais sejam, famílias, igrejas, associações, empresas, sindicatos, universidades etc. 

Segundo tal princípio, a comunidade maior só pode executar as tarefas próprias das 

comunidades menores em caso de necessidade, e desde que estas não possam desempenhá-las 

de forma mais eficaz. Embora encontre maior aplicação no federalismo, que constitui uma 

técnica de estruturação estatal cujo objetivo é harmonizar interesses plurais e não raro 

divergentes, o princípio da subsidiariedade tem lugar também nos Estados unitários e nos 

regionais, onde se pratica, ou se deveria praticar, a descentralização administrativa para 

prestigiar as autarquias municipais, no primeiro caso, e as regiões autônomas, no segundo”63. 

 

Ricardo Lobo Torres afirma que “o governo central passa a ser subsidiário dos entes 

menores, eis que passa aos Estados-membros e aos municípios a incumbência da entrega das 

prestações ligadas aos direitos fundamentais e aos sociais, máxime no campo da saúde, 

educação e seguridade social”64 

 

A doutrina, entretanto, endereça críticas ao uso normativo do argumento centralizador, 

conforme se verifica na obra de Sérgio Prado65. 

 

                                         
63 LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, Regionalização e Soberania. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2004, p. 266. 
64 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Vol. V. São Paulo, Rio 
de Janeiro e Recife: Renovar, 2005. p. 305. 
65 PRADO S. Distribuição Intergovernamental de Recursos na Federação Brasileira. In Rezende F, Oliveira FA, 
organizadores. Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung; 2003, 
p. 292. O autor afirma que “este modelo tem fragilidades e deficiências bem conhecidas. A primeira e mais 
discutida refere-se à sua forte dependência da eficiência dos sistemas políticos-decisórios locais, tema que 
extrapola os limites deste trabalho, mas que fora de qualquer dúvida envolve problemas essenciais. Em segundo 
lugar, o modelo não é favorável à implementação de políticas de escopo nacional, que mesmo os seus adeptos 
mais fervorosos admitem serem necessárias”. 
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Como contraponto a esse argumento, podemos citar determinados bens e serviços com 

capacidade de atingir ampla extensão territorial, de modo que devem ser prestados pela esfera 

central do governo. É o caso típico da defesa nacional, do serviço postal e da emissão de 

moeda, sendo mínima a limitação geográfica desses bens e serviços. Tanto é assim que, nos 

termos do art. 21 da CF/88, são serviços cuja competência foi atribuída à União. 

 

Argumentos de cunho mais normativo enquadram o federalismo fiscal em padrões de alocação 

de recursos coerentes com as responsabilidades de cada nível de governo, levando em 

consideração tanto o poder de tributar quanto a capacidade de gastos das esferas – poderes 

estes que devem ser distribuídos da forma mais equitativa entre os entes de modo a alcançar o 

equilíbrio federativo. Daí o papel das transferências intergovernamentais como elemento de 

ajuste das receitas e despesas dos diferentes níveis de governo. Em termos ideais, estas 

transferências deveriam ser “dinâmicas e levar em conta o esforço fiscal de cada esfera, em 

especial das instâncias subnacionais” 66. 

 

Como os governos subnacionais possuem capacidade fiscal diferenciada e optam por 

estratégias distintas para explorar esta capacidade, “o problema básico do federalismo fiscal é 

o de definir a necessidade real de complementação financeira levando em conta a relação 

entre capacidade fiscal e esforço fiscal”67. 

 

Cumprindo ou não os propósitos que normalmente envolvem suas definições, o grau de 

autonomia tributária, o fluxo das transferências intergovernamentais e a distribuição das 

competências para a provisão dos bens e serviços são elementos chaves para o entendimento 

das relações entre os membros constitutivos de uma federação. Temos visto uma tendência 

atual à maior centralização da arrecadação tributária pelos governos centrais e à 

descentralização de atribuições aos níveis subnacionais, podendo esta maior concentração de 

arrecadação em níveis superiores ser identificada como manifestação de uma tendência 

histórica. Esta tendência manifesta-se também no deslocamento do gasto para os níveis 

                                         
66 FAVERET A C. Federalismo Fiscal e Descentralização no Brasil: o financiamento da política de saúde na 
Década de 1990 e início dos anos 2000. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro: 2002, p. 42. 
67 Relatório Parcial do FUNDAP, 1998, p. 9, apud Faveret, p. 42. 
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subnacionais. A centralização das receitas aumentaria as possibilidades de redistribuição 

destas entre os demais entes subnacionais, contribuindo para uma maior equidade federativa. 

A autonomia tributária dos entes estaria relacionada à cobertura necessária ao cumprimento de 

suas atribuições, complementada pelas transferências intergovernamentais. A regra para a 

combinação entre fontes de recursos e atribuições públicas é tão variável como os arranjos 

federativos (talvez essa seja a grande questão do pacto federativo). 

 

Alguns autores, com base nas experiências de outros países, procuram estabelecer modelos 

típicos de transferência68.  

 

Assim, Westphal69, cuja tipologia tem por base a experiência americana, estipula as seguintes 

modalidades: (i) Formula Grants – cujos recursos são alocados por fórmulas baseadas na renda 

per capita ou no tamanho da população e destinados a objetivos específicos, devendo, em 

muitos casos, ser complementados com a participação dos Estados e (ii) Project Grants – 

recursos destinados a projetos específicos, alocados com base em competição entre os níveis 

subnacionais. 

 

Mueller70, partindo da realidade alemã, propõe um modelo não muito diferente do anterior: (i) 

Matching Grants – dirigidas a ações em que o pagamento é compartilhado entre o governo 

central e comunidades locais; (ii) General Grants – o governo local tem a discricionariedade 

do gasto e (iii) Specific Grants – utilizadas em programas específicos para os quais foram 

destacadas. 

 

A principal diferença entre os dois modelos está na ausência de discricionariedade no primeiro 

caso, o que pode ser explicado pela preferência americana pelas transferências vinculadas, em 

que o governo central é responsabilizado pela alocação de recursos por ele arrecadados, ao 

                                         
68 Embora o estudo específico das transferências intergovernamentais no presente trabalho seja desenvolvido 
mais à frente, optamos por citar os estudos de Westphal e Mueller no presente capítulo para demonstrar a 
multiplicidade de arranjos diferentes existentes no âmbito do federalismo fiscal. 
69 WESTPHAL, J. W. Federalism in the United States: nation centered Power. In: AFFONSO, R.B.A.; SILVA, 
P.L.B (Org). A Federação em perspectiva: ensaios selecionados. São Paulo: FUNDAP, 1995. p. 47-56. 
70 MUELLER D. Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press; 2004. p. 55-57. 
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passo que no caso alemão constam as transferências que permitem a discricionariedade dos 

governos locais no gasto. 

 

Várias classificações seriam possíveis, de acordo com os critérios adotados em cada caso.  

 

Dentre nós, um importante estudo, que busca a sistematização de modelos e critérios adotados 

para a partilha federativa, é o de Sérgio Prado71. Nesse trabalho, o sistema de partilha 

federativa é entendido como formado por “todas as regras e dispositivos que, a partir de uma 

dada definição de competência tributária, (...) determinam a forma pela qual a receita será 

distribuída entre os diversos governos”. O autor conclui que o denominado sistema de 

partilhas seria na verdade “uma noção ampliada do que se entende por sistema tributário, 

adaptada para os países federativos”. 

 

Dois elementos determinantes conformam este sistema: a distribuição das bases tributárias 

entre os entes ou jurisdições da federação, que tem origem nos tributos vigentes e na 

capacidade produtiva e de renda destes entes; e da parcela de receita total arrecadada por todos 

os níveis, nacional e subnacionais, utilizada de forma redistributiva. Estes últimos recursos 

não são apropriados e, portanto, não compõem o dispêndio das jurisdições em que foram 

arrecadadas, mas são transferidos para jurisdições que não teriam condições econômicas para 

coletá-los em sua base territorial própria72. 

 

Pautado nesses mecanismos, o sistema de partilhas pode ser decomposto em dois grandes 

blocos. O primeiro, denominado de “apropriação vertical de recursos pela base econômica” 

ou, simplesmente, “apropriação econômica”, que pode ser dividido em duas formas básicas, a 

saber: (i) “atribuição de competência”, arrecadação originária do direito sobre uma dada 

receita tributária arrecadada na própria base territorial (arrecadação propriamente dita) e (ii) 

“direito de participação”, quando, embora a arrecadação na base territorial de uma jurisdição 

seja de competência de algum nível superior de governo, a instância arrecadadora é obrigada a 

                                         
71 PRADO S. Distribuição Intergovernamental de Recursos na Federação Brasileira. In Rezende F, Oliveira FA, 
organizadores. Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung; 2003, 
p. 277. 
72 PRADO S. Op. Cit. p. 278. 
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repassar uma parcela da receita obtida a título de devolução tributária (a definição seria a de 

devolução, e um exemplo no Brasil é o IPVA). O direito de participação está presente também 

nos casos em que ocorrem compensações financeiras, como os royalties, ou por perda de 

receitas oriundas de desoneração de tributos anteriormente existentes (tem-se nestes casos o 

instituto da compensação tributária), como o ICMS sobre as exportações. Em todos esses 

casos, os recursos apropriados por um determinado ente são “aqueles economicamente 

gerados na sua jurisdição”73. Os dispositivos, portanto, pelos quais a receita gerada numa 

dada jurisdição se divide entre o seu próprio governo e os governos de nível superior são a 

arrecadação, a devolução e a compensação, conforme os itens acima descritos. 

 

O segundo bloco é o dos mecanismos de redistribuição fiscal. As diferenças de capacidade 

econômica e renda entre os entes da federação impõem a definição de uma parcela de recursos 

“alocada de forma a alterar a própria distribuição da base econômica (...) com a finalidade 

de reduzir desigualdades”. Esses recursos não serão aplicados nos dispêndios das jurisdições 

onde foram arrecadados. A parcela dos tributos que tem por objetivo uma maior equalização 

das receitas, Parcela Redistributiva (PR), possui em geral dois fluxos de transferências 

distintos. No primeiro, os níveis superiores de governo repassam aos inferiores “recursos que 

não são proporcionais à sua capacidade econômica ou à sua participação na base tributária” 

geral da federação – este fluxo será denominado Distribuição Vertical (exemplos no Brasil são 

os fundos da participação e o SUS). O segundo é operacionalizado pelas trocas horizontais 

entre jurisdições – o que é denominado por Distribuição Horizontal, com fins de 

equalização74.  

 

Embora, de um modo geral, a equalização das receitas entre os distintos entes de uma 

federação seja o principal propósito da Parcela Redistributiva, não necessária e objetivamente 

ela termina por cumprir um papel positivo na redução das desigualdades econômicas e sociais 

entre as jurisdições. Nesse sentido, na prática as parcelas redistributivas, no conceito adotado 

por Prado, podem mesmo servir como um mecanismo regressivo e “afetar negativamente a 

                                         
73 PRADO S. Op. Cit. p. 280. 
74 PRADO S. Op. Cit. p. 280. 
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equidade” 75. O autor chama a atenção para o fato de que “os fundos e os fluxos (...) que tem 

por lógica básica a redução das desigualdades são uma parte dos fundos redistributivos”. 

Desse modo, para Prado, fluxos redistributivos são aqueles em que a apropriação de recursos 

se dá sem a correspondente base econômica. 

 

Estes dois grandes blocos que conformam os sistemas de partilha podem ser identificados “em 

todas as federações conhecidas (...) numa divisão que é razoavelmente estável, inclusive como 

condição de estabilidade do pacto federativo”. Porém, esgota-se aí a generalidade da partilha 

federativa, pois as proporções e os critérios para sua fixação irão variar de forma nos 

diferentes arranjos federativos, pois “não existe critério apriorístico de eficiência ou equidade, 

universalmente aceito que possa orientar a determinação de qual parcela de recursos deve 

caber a cada nível de governo”76. 

 

Os estudos de Westphal, Mueller e Prado apontam para a realidade de que as partilhas 

federativas podem ser entendidas pela combinação de dois elementos: a origem da receita e o 

nível de discricionariedade dos gastos. Assim, de acordo com a doutrina de Prado aqui 

estudada, a receita pode ser obtida por apropriação econômica, pelas modalidades da 

arrecadação, devolução e compensação tributária, complementada ou não por parcelas 

redistributivas, transferidas vertical ou horizontalmente. Por sua vez, a utilização dessas 

receitas pode se dar com maior ou menor autonomia dos entes da federação sobre os seus 

gastos. 

 

Com a tendência histórica de maior concentração da arrecadação tributária no nível central de 

governo, assumem maior importância, de fato, as competências de gastos por parte dos 

diversos níveis em que se distribuem os entes de uma federação. Pois é o poder de gasto que 

irá viabilizar o cumprimento das atribuições e responsabilidades dos entes federativos. Neste 

caso, dois elementos assumem um papel fundamental no quadro da federação: a repartição de 

                                         
75 PRADO S. Op. Cit. p. 281. Sérgio Prado não explica o motivo pelo qual as parcelas redistributivas podem 
afetar negativamente a equidade. Entretanto, um dos motivos que podem explicar essa assertiva do autor é que 
esses recursos, advindos dos níveis superiores de governo, podem desmotivar que os entes federativos menores 
(em especial, no caso brasileiro, os Municípios) explorem a sua base tributária própria, permanecendo com uma 
postura passiva de mero recebedor de recursos. 
76 PRADO S. Op. Cit. p. 282. 
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poderes, obrigações e responsabilidades, por um lado e, por outro, o caráter vinculado ou 

discricionário das transferências recebidas. A combinação desses dois elementos é que irá 

regular o grau de autonomia das jurisdições existentes. 

 

A ausência de padrões de eficiência e equidade para a repartição tributária resulta da 

diversidade de desenhos institucionais oriundos das estruturas de relações políticas entre os 

diferentes entes, definidos pelos distintos arranjos federativos. Os tipos de apropriação 

econômica ou parcela redistributiva; o que compõe uma e outra coisa, quem se apropria de que 

e quem transfere o que; qual a proporção da parcela redistributiva e para quem se dirige; ou, 

de modo simples e resumido, os ganhos e perdas no sistema federativo são resultantes das 

referidas estruturas de relações e desenhos institucionais de cada arranjo federativo e levam 

em conta suas peculiaridades próprias. Os mecanismos e fluxos de transferências, portanto, 

podem ser entendidos neste contexto da organização institucional e do jogo das relações 

políticas de uma dada federação. Assim, as transferências fiscais devem ser explicadas com 

maior clareza ao situarem-se as peculiaridades institucionais do jogo político de uma 

determinada federação. 

 

Como forma de demonstrar essa complexa relação entre os entes de uma federação, iremos 

discorrer, no tópico, seguinte acerca da assistência financeira que a União presta ao Distrito 

Federal em matéria de segurança e de serviços públicos. 

 

1.5.1. Exemplo de complexidade na distribuição de recursos. A divisão de atribuições 

entre a União e o Distrito Federal em matéria de segurança e serviços públicos 

 

O Distrito Federal tem uma natureza toda peculiar que lhe confere singularidade em 

comparação com os demais entes políticos. Algumas características o aproximam dos Estados, 

outras dos Municípios (CF, art. 32, §1º). Mas não se confunde com nenhum deles77. Trata-se 

de pessoa política singular, com tratamento especial em virtude de abrigar em seu território a 

                                         
77 Como afirmado pelo Ministro Cezar Peluso, em voto proferido nos autos da ADI 3.756-1/DF, está-se diante de: 
“entidade heteróclita, porque não é nem Município, nem Estado, mas é entidade singular na estrutura 
constitucional da federação brasileira” (Pleno – DJ: 18/10/2007).   
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cidade-sede do poder central (CF, art. 18, §1º)78. De fato, “Brasília tem como função servir de 

Capital da União, Capital Federal e, pois, Capital da República Federativa do Brasil, e 

também sede do governo do Distrito Federal”79.  

 

Em decorrência, há um elo adicional entre o Distrito Federal e a União, na interconexão entre 

os entes políticos, materializado pela localização do núcleo de suas estruturas administrativas 

no mesmo espaço geográfico. Há como que um tipo de “condomínio”. É natural, portanto, que 

exista um relacionamento diferenciado do ponto de vista administrativo-financeiro entre 

ambos, tendente a compatibilizar a autonomia administrativa de cada um com o espírito 

solidário característico do federalismo cooperativo. O reflexo jurídico dessa realidade pode ser 

identificado a partir do exame do texto da Constituição de 1988 e de suas posteriores 

alterações, na parte que cuida de segurança pública e de prestações de serviços, no âmbito do 

Distrito Federal. 

 

O texto original da Constituição de 1988 continha disposições esparsas tratando das forças de 

segurança pública do Distrito Federal, nos seguintes termos:  

 

“Art. 21. Compete à União: 

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

XIV - organizar e manter a polícia federal, a polícia rodoviária e a ferroviária 

federais, bem como a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do 

Distrito Federal e dos Territórios;” 

“Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei 

orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 

dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

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

                                         
78 Além disso, as embaixadas dos diversos países com os quais o Brasil mantém relação diplomática estão 
localizadas na Capital Federal.  
79 SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 248.  
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§ 4º - Lei federal disporá sobre a utilização, pelo Governo do Distrito Federal, das 

polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar.” 

“Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e 

servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas 

polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares. 

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

2º - As patentes dos oficiais das Forças Armadas são conferidas pelo Presidente da 

República, e as dos oficiais das polícias militares e corpos de bombeiros militares dos 

Estados, Territórios e Distrito Federal, pelos respectivos Governadores.” 

 “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, 

é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, através dos seguintes órgãos: 

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

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva 

do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” . 

 

A interpretação sistemática revela um sistema híbrido de competências na área de segurança 

pública do Distrito Federal, em que cabe: (a) à União organizar e manter as suas polícias (civil 

e militar) e corpo de bombeiros militar (art. 21, XIV e art. 32, §4º); e (b) ao Distrito Federal o 

comando dos efetivos (art. 42, caput e §2º, e art. 144, §6º). Em outras palavras, a União foi 

encarregada da disciplina jurídica e custeio80 das polícias e do corpo de bombeiros distritais, 

enquanto o Distrito Federal foi incumbido da sua administração.  

 

Com isso, pretendeu-se, de um lado, assegurar a existência de uma força de segurança 

compatível com a estatura da Capital da República e, de outro, preservar a autonomia 

administrativa do Distrito Federal sem sacrificar as suas finanças. Dessa maneira, evita-se que 

o funcionamento de setor prioritário para a defesa das instituições democráticas seja 

                                         
80 Segundo De Plácido e Silva, por custeio ou custeamento “entende-se o conjunto ou soma de despesas julgadas 
indispensáveis para a manutenção de um serviço, execução de uma obra ou funcionamento de um 
estabelecimento comercial ou de outra ordem” (Op. cit. p. 407).  
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comprometido por eventual insuficiência de caixa do Distrito Federal, ou que a União seja 

obrigada a custear despesas extraordinárias autorizadas pelo Distrito Federal. Por isso, 

“compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das policias civil e 

militar do Distrito Federal”81.  

 

A despeito de o custeio da segurança pública ter ficado a cargo da União, os recursos 

constitucionalmente reservados ao Distrito Federal não vinham sendo suficientes para fazer 

frente às despesas com serviços públicos essenciais. Por isso, vários acordos administrativos 

foram firmados ao longo dos anos, tendo por objeto a transferência de recursos federais para o 

cumprimento de obrigações distritais82. Até então, as transferências eram facultativas 

(voluntárias), o que colocava o Distrito Federal numa posição de submissão à União.  

 

Sobrevieram as Emendas Constitucionais ns. 18/1998, 19/1998 e 41/2003, que promoveram 

alterações em alguns dos dispositivos anteriormente citados, tornando mais claras as 

atribuições da União e do Distrito Federal:  

 

“Art. 21. Compete à União: 

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

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros 

militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito 

Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” 

 “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além 

do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do 

art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 

                                         
81 Verbete da Súmula 647 do Supremo Tribunal Federal.  
82 E.g., Protocolos de 30/09/1996 e 02/09/1997; e Convênios de 23/12/97, 02/01/1998, 16/01/1998, 01/07/1998.  
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142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos 

governadores 

§ 2º Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios 

aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal”. 

 

Assim, o auxílio financeiro que a União prestava voluntariamente ao Distrito Federal tornou-

se obrigatório, devendo ser feito “por meio de fundo próprio”83. Isso significa que, além de 

prover os recursos necessários à manutenção das polícias e do corpo de bombeiros do Distrito 

Federal, deve a União providenciar verbas complementares, necessárias à execução dos 

serviços públicos, por intermédio de um fundo apropriado (próprio), isto é constituído 

especialmente para o atendimento dessa finalidade específica, sem prejuízo, é claro, de outros 

repasses constitucionalmente assegurados ao Distrito Federal (como, por exemplo, os repasses 

objeto dos Fundos de Participação). 

 

De outro lado, ficou ainda mais evidente que os policiais e bombeiros militares integram a 

estrutura administrativa do Distrito Federal, que inclusive passou a ter competência legislativa 

para dispor sobre o regime de seus pensionistas (art. 42). 

 

Diante desse cenário, constata-se, em resumo, que a Constituição disciplina o convívio da 

União e do Distrito Federal na base física onde se localizam suas sedes administrativas, 

mediante atribuição de: (a) competência legislativa heterônoma à União para organizar as 

polícias civil e militar e o corpo de bombeiros do Distrito Federal, fixando-lhes os 

vencimentos; (b) responsabilidade financeira à União pelo custeio integral das despesas das 

polícias civil e militar e do corpo de bombeiros militar; (c) responsabilidade ao Distrito 

Federal pela administração dos policiais civis e militares e bombeiros militares; (d) 

competência legislativa e responsabilidade administrativa e financeira ao Distrito Federal pela 

execução dos serviços públicos; e (e) responsabilidade financeira da União pelo custeio de 

                                         
83 A Lei nº 10.633, de 2002, instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), nos seguintes termos: 
“Art. 1º Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a 
finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços 
públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal”. 



 

 
  

66 

parte das despesas com serviços públicos que não puderem ser atendidas com as receitas 

componentes do orçamento do Distrito Federal.  

 

Esse exemplo, que abrange o relacionamento existente entre União e o Distrito Federal, ajuda 

a demonstrar a multiplicidade de possibilidades e a complexidade das relações entre os entes 

de uma Federação como a nossa84. 

 

A distribuição das funções e de recursos entre as diversas unidades federadas é assunto que 

varia de Estado para Estado, cada um estabelecendo as suas regras conforme as suas 

peculiaridades locais. Assim, conforme já comentado no item anterior, sobre federalismo 

fiscal, não há uma uniformidade nas questões ligadas à distribuição de recursos, de modo que 

os arranjos possíveis são muitos. Entretanto, nos itens seguintes, iremos discorrer sobre a 

realidade brasileira, sistematizando algumas das formas de transferência de recursos existentes 

entre os entes governamentais.  

                                         
84 Há inúmeros acórdãos do Plenário do Supremo Tribunal Federal examinando os limites da competência federal 
e distrital no tocante à segurança pública do Distrito Federal. O entendimento jurisprudencial pacificou-se no 
sentido da competência legislativa exclusiva da União para estruturar as polícias civil e militar, bem como o 
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, cabendo-lhe a fixação dos vencimentos a serem custeados com 
recursos federais, sem prejuízo da competência legislativa do Distrito Federal para estabelecer vencimentos a 
serem pagos com as receitas que compõem o seu orçamento (vide, e.g., ADI 1.136-7/DF - Rel. Min. Eros Grau; 
ADI 2.988-6/DF - Rel. Min. Cezar Peluso – DJ: 26/03/2004; ADI 2.705-1/DF- Rel. Min. Ellen Gracie – DJ: 
31/10/2003; ADI 677-1/DF – Rel. Min. Néri da Silveira – DJ: 21/05/93). Quanto ao relacionamento financeiro 
entre os dois entes, são interessantes as considerações do voto condutor proferido pelo Ministro Carlos Britto, nos 
autos da ADI 3.756/DF: “A assistência financeira que a União presta ao Distrito Federal, nos termos da parte 
final do inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal, não é sem razão. A capital do Distrito Federal (Brasília) 
é a sede dele próprio, bem como da União. Logo, nela se concentram todos os órgãos e entidades de uma dúplice 
administração: a Distrital e a Federal. (...) O Distrito Federal é contemplado com o favor constitucional de não 
custear seus órgãos judiciários e ministeriais públicos, tanto quanto sua Defensoria Pública, Polícias Civil e 
Militar e ainda seu Corpo de Bombeiros Militar (art. 21, XIII e XIV, CF). A patentear que se cuida de pessoa 
político-territorial em favorecida situação de poder arrecadar mais e gastar menos. Entenda-se: arrecadar mais, 
tendo em conta sua cumulativa base de imposição e arrecadação tributária; gastar menos, tendo em vista o 
financiamento alóctone (isto é, pela União) do seu Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, 
Corpo de Bombeiro. Além - já foi dito – de parte dos serviços públicos que lhe são afetos (inciso XIV do art. 21 
da CF, parte final)”. (DJ: 19/10/2007). No que respeita à questão da subordinação funcional dos servidores dos 
órgãos de segurança pública ainda é polêmica, carecendo de solução definitiva (vide, e.g., RE 241.494-1/DF – 
Rel. Min. Octavio Gallotti – DJ: 14/11/2002; AGRSS 846-3 – Rel. Min. Sepúlveda Pertence – DJ: 08/11/96; ADI 
677-1/DF – Rel. Min. Néri da Silveira – DJ: 21/05/93). 
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II.  REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO ESTADO FEDERAL 

BRASILEIRO 

 

2.1. Repartição de competência legislativa 

 

Conforme visto, o Estado Federal tem como base de sua estruturação a repartição de 

competências, material e legislativa, concedida aos diversos entes integrantes de sua estrutura.  

 

A repartição de competências leva em consideração a questão do interesse tutelado, no qual se 

demarcam as atribuições de cada um, buscando, dessa forma, o equilíbrio entre as entidades 

políticas.  

 

Raul Machado Horta explica, de forma magistral, a tese acima:  

 

"A Constituição Federal como responsável pela repartição de competências, que 

demarca os domínios da Federação e dos Estados-Membros, imprimira ao modelo 

federal que ela concebeu ou a tendência centralizadora, que advirá da amplitude dos 

poderes da União, ou a tendência descentralizadora, que decorrerá da atribuição de 

maiores competências aos Estados-Membros. Por isso, a repartição de competências é 

encarada como a 'chave da estrutura do poder federal', 'o elemento essencial da 

construção federal’, a 'grande questão do federalismo', 'o problema típico do Estado 

Federal'". 85  

 

A repartição de competências de equilíbrio é uma tendência do federalismo contemporâneo. 

Baseia-se na técnica de repartição de competência concorrente, em que se atribui determinada 

matéria legislativa e material a mais de um ente político. Dessa forma, haverá maior equilíbrio 

nas ações, nos deveres, nos direitos e nas responsabilidades dentro da estrutura federal.  

 

                                         
85 Estudos de ..., p. 349. 



 

 
  

68 

Assim, percebe-se a importância ímpar da repartição de competência, configurando-se como 

mola mestra de sustentação constitucional do federalismo. Afinal, é através dessa competência 

que se configurará o tipo de federalismo a ser adotado, com indicação da área de atuação de 

cada ente político, a qual poderá concentrar os poderes na União; ou conduzir à 

descentralização, reduzindo os poderes federais, ampliando os poderes locais ou, ainda, 

buscando o federalismo de equilíbrio.  

 

Não há limite mínimo de atribuição de competência para a caracterização do Estado Federal, 

ou para o seu desvirtuamento, mas não há dúvida de que a repartição de competências deverá 

garantir um mínimo de atribuições materiais e legislativas de modo a respaldar a autonomia 

constitucional do ente federativo.  

 

Clito Fornaciari Junior 86 corrobora esse entendimento afirmando que:  

 

“é da essência do Regime Federativo de Estado a divisão de competências entre os 

diversos entes autônomos, no entanto, não existe previamente uma quantificação de 

poderes a serem atribuídos aos Estados, desde que se lhes assegure um mínimo 

indispensável a garantir, substancialmente, sua autonomia”.  

 

A técnica de repartição de competências adotada pelo constituinte de 1988 revela uma forte 

tendência ao federalismo de equilíbrio, mas na prática ainda subsiste o federalismo centrípeto, 

em que há predomínio da União. 

 

Fernanda Dias Menezes de Almeida 87 afirma:  

 

"Abstração feita do conteúdo das competências privativas e comuns e de certos 

aspectos técnico-jurídicos, o esquema de repartição de competências da Constituição 

de 1988 é passível, em tese, de uma avaliação positiva. Parece-nos, efetivamente, que 

                                         
86 FORNACIARI JUNIOR, Clito. Os Estados Federados e a discriminação constitucional de competências. 
Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 256, p. 89-100, out./dez. 1976. 
87 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Op. Cit. p. 61. 
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a utilização das competências concorrentes, como idealizada, atende aos desígnios de 

se chegar a uma maior descentralização, sem prejuízo da direção uniforme que se 

deva imprimir a certas matérias. Numa palavra, o caminho que se preferiu é 

potencialmente hábil a ensejar um federalismo de equilíbrio, que depende embora, não 

se desconhece, também, de outras providências. Abrir aos Estados uma esfera de 

competências legislativas concorrentes, em que lhes é facultado, por direito próprio, e 

dentro dos limites traçados pela Constituição, disciplinar uma série de matérias que 

antes escapavam de sua órbita de atuação legiferante, significa, por certo, ampliar-lhe 

os horizontes e incentivar-lhes a criatividade."  

 

A citada autora parece antever a afirmação de que na prática continua a existir, de fato, o 

predomínio da União sobre os demais entes da federação, em que se constata a centralização 

de poder, ou melhor, o federalismo centrípeto, pois, em ato contínuo, adverte:  

 

"É óbvio, porém, que esta apreciação do modelo, enquanto modelo, não pode 

corresponder a um juízo definitivo sobre a repartição de competências na Constituição 

de 1988. É preciso analisar como se formalizaram no papel as idéias mestras 

subjacentes ao arranjo concebido. É preciso verificar o conteúdo das competências 

privativas e compartilhadas. Só depois se poderá chegar a conclusões mais seguras 

sobre a eficiência do sistema em relação aos fins a que se preordena." 88 

 

Competência, na definição de De Plácido e Silva, deriva do latim competentia, de competere 

(estar no gozo ou no uso de, ser capaz, pertencer ou ser próprio). Possui, na técnica jurídica, 

uma dupla aplicação: a) significa capacidade, no sentido de aptidão, pela qual a pessoa pode 

exercer ou fruir um direito; b) significa capacidade, no sentido de poder, em virtude do qual a 

autoridade possui legalmente atribuição para conhecer de certos atos jurídicos e deliberar a seu 

respeito.  

 

                                         
88 Op. cit., loc. cit. 
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Nos mesmos dizeres, competência legislativa é o poder que se confere a um ente para que este 

possa elaborar leis sobre determinados assuntos. Por ela, então, ficam travados os limites, em 

razão da matéria, dentro dos quais podem ser elaboradas as leis e regulados os assuntos a que 

se referem.89  

 

A competência legislativa na Constituição de 1988 veio traçada em normas rígidas que 

estabelecem a competência legislativa da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 

Federal. A repartição de competência delineada pela Constituição Federal discrimina a 

competência legislativa como privativa, concorrente e suplementar.  

 

A competência privativa é aquela outorgada com privatividade a determinado ente da 

federação. Ou seja, somente aquela pessoa política a quem foi outorgada pela Constituição 

competência legislativa ou material é que pode desempenhar a atividade legiferante ou 

material, através do órgão competente.  

 

A competência concorrente é aquela que pode ser desempenhada por duas ou várias entidades 

políticas, desaparecendo o caráter privativo da competência. Pode ser dividida em cumulativa 

e não cumulativa.90  

 

A Constituição Federal definiu que, no âmbito da competência concorrente (art. 24), cabe 

somente à União estabelecer normas gerais, tendo sido, portanto, adotada a competência 

concorrente não cumulativa ou limitada. 

 

Em virtude do federalismo apresentado pela Carta Magna de 1988, no âmbito da competência 

concorrente foram aumentados os campos concorrentes de atuação.91  

                                         
89 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, v. I, p.473. 
90 Kildare Gonçalves Carvalho ensina: “A competência concorrente pode ser:  
a) cumulativa ou clássica, quando não há limites prévios a atuação legislativa dos entes políticos, que podem 
assim legislar ilimitadamente sobre as mesmas matérias;  
b) não-cumulativa ou limitada, quando a União fixa princípios, diretrizes, normas gerais, e os Estados 
estabelecem normas de aplicação, ou específicas, detalhando as normas gerais da União” (Direito constitucional 
didático, p. 249.).  
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Ainda a respeito da competência concorrente, cumpre ressaltar que a Constituição Federal não 

incluiu expressamente no art. 24 - ou seja, na seara legislativa concorrente - os Municípios. 

Não obstante, autorizou-os a legislar suplementarmente às legislações federal e estadual, com 

o que eles compartilham do poder de legislar, ainda que suplementarmente, sobre as normas 

postas, no âmbito da competência concorrente.  

 

A repartição de competências legislativas decretada pela Constituição implica a 

impossibilidade de haver qualquer interferência legislativa de uma ordem jurídica parcial 

(União, Estado-Membro, Município), haja vista que, se houver ingerência legislativa - ou seja, 

se for editada lei por pessoa diversa da constitucionalmente autorizada para legislar sobre o 

assunto -, incorrer-se-á, inarredavelmente, em vício de inconstitucionalidade.  

 

2.1.1. Competência legislativa privativa 

 

Competência privativa diz respeito ao que é próprio, ao que é exclusivo, uma atribuição a uma 

única e determinada pessoa política.  

 

Neste trabalho serão empregados os termos competência privativa e competência exclusiva 

como sinônimos, não obstante haja doutrina respeitável que as diferencia, conforme se percebe 

do seguinte trecho da obra de José Afonso da Silva: 

 

                                                                                                                                
91 Raul Machado Horta, confirma: "A repartição de competências não se limita ao plano da repartição 
horizontal da matéria legislativa, que coloca sua técnica no processo discriminatório e faz da repartição uma 
demarcatória das fronteiras normativas do Estado Federal. As Constituições federais passaram a explorar, com 
maior amplitude, a repartição vertical de competências, que realiza a distribuição de idêntica matéria legislativa 
entre a União Federal e os Estados-Membros, estabelecendo verdadeiro condomínio legislativo, consoante 
regras constitucionais de convivência. A repartição vertical de competências conduziu a técnica da legislação 
federal fundamental, de normas gerais e de diretrizes essenciais, que recai sobre determinada matéria legislativa 
de eleição do constituinte federal. A legislação federal é reveladora das linhas essenciais, enquanto a legislação 
local buscará preencher o claro que lhe ficou, afeiçoando a matéria revelada na legislação de normas gerais às 
peculiaridades e às exigências estaduais. A lei fundamental ou de princípios servirá de molde a legislação local. 
É o Rahrnengesetz, dos alemães; a legge-cornice, dos italianos; a loi de cadre, dos franceses; são as normas 
gerais, do direito constitucional brasileiro." (A autonomia do Estado-Membro no direito constitucional 
brasileiro. Belo Horizonte, p.53-54.)  
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"A diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa é que 

aquela é indelegável e esta é delegável. Então, quando se quer atribuir competência 

própria a uma entidade ou a um órgão com possibilidade de delegação de tudo ou de 

parte, declara-se que compete privativamente a ele a matéria indicada. Assim, no art. 

22 se deu competência privativa (não exclusiva) a União para legislar sobre: [...], 

porque o parágrafo único faculta a lei complementar autorizar aos Estados a legislar 

sobre questões especificas das matérias relacionadas nesse artigo. No art. 49, é 

indicada a competência exclusiva do Congresso Nacional. O art. 84 arrola a matéria 

de competência privativa do Presidente da República, porque o seu parágrafo único 

permite delegar algumas atribuições ali arroladas” 92.  

 

Ademais, não se encontram diferenças no significado desses vocábulos nos dicionários de 

língua portuguesa, jurídicos ou não93. 

 

Para se ter certeza da equiparação terminológica, basta a leitura dos artigos 51 e 52 da 

Constituição Federal de 1988, que elencam matéria indelegável (respectivamente, da Câmara 

dos Deputados e do Senado Federal), mas sob o nome de competência privativa.  

 

Assim, no presente trabalho serão empregados os termos competência privativa e competência 

exclusiva como sinônimos, sem a preocupação de estarmos diante de competência delegável 

ou não. 

 

2.1.2. Competência legislativa concorrente e suplementar  

 

A competência concorrente teve seu papel acentuado na Carta Federal de 1988, demonstrando 

a tendência de se caminhar para um federalismo de equilíbrio. 94  

                                         
92 SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 7. ed .. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1991, p. 413, n. 5. 
93 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico, p. 1097 e HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, p. 2031. 
94 Cármen Lúcia Antunes Rocha explica: "Verifica-se, pois, que a técnica de repartição de competências, 
inclusive quanto aquelas definidas, constitucionalmente [...] atende a uma tendência sempre de maior 
entrosamento entre elas, a uma acomodação de competências mais que a uma disputa de funções, a uma 



 

 
  

73 

 

A doutrina, conforme asseverado, divide a competência concorrente em cumulativa e não 

cumulativa. Na primeira, todas as ordens jurídicas podem legislar indistintamente e 

ilimitadamente sobre a matéria estabelecida; na segunda, o exercício do Poder Legislativo 

sobre dada matéria é, em regra, não sobreposto; ou seja, compete a determinado ente legislar 

exclusivamente sobre normas gerais (geralmente tal delimitação é conferida à União), 

enquanto os demais poderão complementar tal legislação de normas gerais adaptando-as às 

peculiaridades locais.  

 

A Constituição de 1988, conforme se infere do teor do art. 24 e parágrafos, adotou a 

competência concorrente não cumulativa, atribuindo à União a competência somente para 

estabelecer normas gerais, enquanto os Estados-Membros e o Distrito Federal poderão 

suplementar as ditas normas gerais95. 

  

O art. 24 vem confirmar a tendência de se repartir a competência legislativa de forma vertical, 

e não somente horizontal, como no federalismo clássico, aprimorando o federalismo de 

equilíbrio.  

 

Raul Machado Horta, mais uma vez, demonstra a eficiência e a necessidade de se adotar a 

repartição vertical de competência no Brasil, tendo em vista as desigualdades regionais e a 

necessidade de cada Estado-Membro se auto-regulamentar e organizar.  

 

"A reformulação da repartição de competências reclama uma descentralização da 

competência legislativa, que se concentrou exageradamente na União Federal. 

Tecnicamente, essa descentralização se realizaria no sentido de ampliar as matérias 

da legislação comum à União e aos Estados-Membros, deferindo-se à União a 

                                                                                                                                
composição de atribuições mais que a uma exclusão de atuações. É o reflexo do federalismo de equilíbrio ora 
buscado." (Op. cit., p. 244.) 
95 Nem sempre foi assim. A Constituição de 1934 reconhecia a competência cumulativa, mas vedava a 
bitributação, reconhecendo, nesses casos, a prevalência do tributo federal. Igualmente, previa a Constituição de 
1946 a existência de competência concorrente cumulativa para se estabelecer tributos não expressamente por ela 
discriminados com a preponderância do imposto federal sobre o estadual (CANTO, Gilberto de Ulhôa. Temas de 
direito tributário. Rio de Janeiro: Alba, v. III, p. 199-212).  
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legislação de normas gerais e aos Estados a legislação complementar, no campo das 

normas gerais. 

O deslocamento de matérias da competência exclusiva da União para o da legislação 

comum, a ser objeto de dupla atividade legislativa, a da União no domínio da 

legislação de normas gerais e a do Estado na complementação da legislação federal, 

representa um reforço quantitativo e qualitativo da competência estadual para 

legislar. Cada Estado-Membro afeiçoa às necessidades de seu ordenamento a 

legislação federal de normas gerais, desde que essa legislação não se torne exaustiva 

de seus preceitos, de forma a permitir o seu preenchimento na via da legislação 

complementar estadual. A ampliação do campo da legislação comum é 

particularmente adequada ao federalismo de dimensão continental, como o brasileiro, 

no qual as unidades federadas não se apresentam homogêneas e, ao contrário, exibem 

flagrantes disparidades de estrutura econômica, social, financeira e administrativa. A 

reformulação da repartição de competências poderá alcançar formas mais avançadas, 

como a da transferência de matérias da competência da União para incluí-las na 

competência autônoma dos Estados. Essa transferência pressupõe requisitos 

complexos, dificilmente atendidos pelos Estados-Membros, no seu conjunto. Daí a 

nossa preferência pela técnica de ampliação do campo da legislação comum, que se 

distribui entre a legislação federal de normas gerais e a estadual de complementação 

dessas normas." 96  

 

Percebe-se, pois, que os campos legislativos da União, dos Estados-Membros, do Distrito 

Federal e dos Municípios não são coincidentes. Ou seja, a União estabelece normas gerais 

enquanto as demais ordens jurídicas parciais legislarão de modo suplementar, de forma a 

atender as peculiaridades locais. Assim, percebe-se que há diferentes campos de competência 

atribuídos a cada pessoa política.  

 

Não há que se falar, na competência concorrente não cumulativa, em prevalecimento de norma 

da União sobre a norma do Estado-Membro e desta sobre as normas municipais. Há, sim, 

                                         
96 Op. cit., p. 355. 
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diversa atribuição de conteúdo às normas jurídicas dos entes parciais. Não se pode falar, 

destarte, em hierarquia de normas, como o fazem alguns.  

 

Esta é a posição de Ives Gandra da Silva Martins: 

 

"Na competência privativa, os entes federados que a possuem excluem a dos demais. 

Na competência concorrente, atuam sobre a mesma matéria, mas em campos diversos. 

Na comum atuam sobre a mesma matéria e nos mesmos campos sem conflito. A 

comum, por outro lado, é de atribuições, e a concorrente, legislativa.  

A União, os Estados e os Municípios têm competência concorrente em matéria 

tributária. Em grande parte, o exercício de sua competência se faz sobre a mesma 

matéria, mas em campos diversos. E no conflito prevalece a competência da União 

sobre Estados e dos Estados sobre Municípios." 97  

 

Tal equívoco pode, porém, ser compreendido, tendo em vista que, de outro lado, no caso da 

competência concorrente cumulativa, ou comum, a doutrina tem partilhado o entendimento, 

consoante o qual, havendo choque entre normas federais e estaduais, há o prevalecimento 

daquelas, em face do primado do interesse nacional sobre o local.  

 

Este é o pensamento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto:  

 

"Está claro que, em caso de natural conflito entre as normas de nível federal e as de 

nível estadual, a solução haveria de ser a prevalência da de maior abrangência, 

preferindo o direito nacional ao direito local." 98  

 

Essa análise não pode ser utilizada diante da competência concorrente não cumulativa, 

modalidade de competência consagrada pela Constituição de 1988 como de reconhecimento 

do federalismo de equilíbrio99.  

                                         
97 MARTINS, Ives Gandra. Comentários a Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1993, v. 3,1. I, p. 374. 
98 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente. O problema de normas gerais. Revista de 
Informação Legislativa, ano 25, n.100, p. 130, out./dez./1988. 
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Não se pode falar, portanto, como já ressaltado, em hierarquia, mas sim em repartição de 

conteúdo normativo. 

 

Ainda dentro da repartição vertical de competências, ou melhor, no campo da competência 

concorrente não cumulativa, a Carta Magna de 1988 trouxe inovações no que diz respeito ao 

exercício da competência suplementar pelos Estados-Membros, eis que lhes atribui a 

competência para legislar de modo pleno, mesmo diante da ausência das normas gerais 

federais.  

 

São as seguintes as regras da competência concorrente e suplementar prevista nos parágrafos 

do art. 24: 

 

“§1º No âmbito da competência concorrente, a competência da União limitar-se-á a 

estabelecer normas gerais. 

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 

competência suplementar dos Estados. 

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 

legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. 

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei 

estadual, no que lhe for contrário.” 

                                                                                                                                
99 Paulo Luiz Neto Lobo esclarece: "O princípio da supremacia federal deve ser encarado, no Brasil, com 
grandes reservas. Afinal, se a nova Constituição ampliou os poderes dos Estados-Membros, concedendo-lhes a 
competência concorrente que antes não tinham e distribuindo-lhes novas tarefas e mais ampla capacidade 
tributária, não se poderá solucionar o conflito de competências legislativas aplicando o princípio da supremacia 
federal de forma absoluta, como ocorreu sob a égide da Constituição de 1969. A Constituição de 1988 mudou o 
rumo, para maior descentralização. O princípio, agora, é de claro fortalecimento dos poderes dos Estados-
Membros, em uma federação concebida como união de Estados coordenados pela União, mas não subordinados 
hierarquicamente, no que se conforma com a orientação tendencial do federalismo no mundo. [ ... ]  
A supremacia federal, no sistema da competência legislativa concorrente da Constituição de 1988, é 
especialmente delimitada. Não é superior, além dos limites das normas gerais, isto é, na definição dos 
pressupostos. Fixados estes, não pode adentrar-se no campo da competência estadual das normas especificas. 
Neste último caso, o conflito não se resolverá pela supremacia federal mas pela inconstitucionalidade.  
A competência concorrente não é cumulativa. Definidos os limites, cada centro de poder político exerce sua 
competência com exclusividade e sem hierarquia" (Competência legislativa concorrente dos Estados-Membros 
na Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa, ano 26, n. 101, p. 87-104,jan./mar. 1989.).  
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Analisando as regras acima postas, percebe-se que a competência da União é tão somente para 

legislar sobre normas gerais, ficando a cargo dos Estados-Membros e dos Municípios (art. 30, 

II, da CF) legislar de modo a suplementar às normas gerais postas.  

 

Isso significa que a União não pode legislar de modo a esgotar ou a exaurir o conteúdo da 

matéria objeto de competências, impedindo que os Estados-Membros e os Municípios 

suplementem a legislação federal.   

 

Afinal, a competência é para estabelecer normas gerais, que por definição e semântica não 

podem ser particularizantes, exaustivas, mas meramente definidoras, principiológicas.  

 

Cármen Lúcia Antunes Rocha 100 confirma a tese acima. Analisando a repartição de 

competência posta na Carta Magna, especialmente a comum e a concorrente, explica, em 

relação a esta última, que a União somente pode editar normas gerais, sem que com isso 

esgote a matéria, não podendo de forma alguma impedir ou restringir o livre exercício da 

competência suplementar.  

 

Esclarece ainda a autora que uma mesma matéria poderá ser objeto de disciplina por parte da 

União e dos Estados-Membros, porém o tratamento e o conteúdo serão delimitados, quer pela 

norma generalizante (da União), quer pela norma que particulariza e especifica a matéria (do 

Estado- Membro). 101  

 

Assim, tem-se a norma geral da União e a lei estadual particularizando e adaptando as normas 

gerais às peculiaridades locais. Raul Machado Horta explica:  

                                         
100 "No segundo caso, não pode a União exaurir a matéria, pois a competência que lhe é entregue 
constitucionalmente restringe-se a definição das 'normas gerais'; paralelamente, não pode a União nessa 
hipótese de competência concorrente, impedir o exercício da competência suplementar dos Estados-membros, 
pois estes haurem a titularidade para esse desempenho na própria Constituição, sendo, pois, intangível tal 
condição ao legislador infraconstitucional." (Op. cit., p. 244.) 
101 "A mesma matéria é objeto de tratamento legislativo de duas entidades: a nacional e a estadual. Apenas a 
forma e a extensão do seu tratamento são delimitadas pela nacionalidade, que generaliza a norma, ou pela 
regionalização, que torna sujeita ao cuidado do legislador estadual o ponto especializado, que a ele compete 
suplementar na disposição geral." (Op. cit., p. 247.) 
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"A legislação federal de normas gerais, como evidencia a terminologia jurídica 

empregada, é legislação não exaustiva. É conceitualmente uma legislação incompleta, 

de forma que a legislação suplementar estadual, partindo da legislação federal de 

normas gerais, possa expedir normas autônomas, afeiçoando as normas gerais às 

exigências variáveis e às peculiaridades locais de cada ordenamento jurídico 

estadual”.102  

 

As regras da competência concorrente deferem, ainda, aos Estados-Membros, de modo 

expresso, a competência para legislar de modo pleno, isto é, poderão normatizar determinada 

matéria plenamente sem respeitar o limite de sua competência suplementar, inclusive dispondo 

sobre normas gerais que, no aspecto territorial do Estado-Membro, terão validade plena e 

absoluta até que sobrevenha lei nacional de normas gerais.  

 

A essa atribuição - de legislar plenamente na ausência de normas gerais - dá-se o nome de 

competência supletiva, a qual não se confundiria com a competência complementar. Enquanto 

aquela teria como função suprir uma ausência, esta teria como função complementar uma 

presença.  

 

Já foi dito que, apesar de o Município não estar incluído no rol dos entes dotados de 

competência concorrente, a doutrina é assente no sentido de que a competência suplementar 

prevista no inciso II do art. 30 da Constituição é exercida exatamente em relação às matérias 

previstas no art. 24.  

 

A doutrina põe dúvidas a respeito do campo de atuação dos Municípios em relação ao 

exercício da competência suplementar, entendendo que esta seria mais restrita do que a detida 

pelos Estados-Membros.  

 

                                         
102 Op. cit., loc. ct. 
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Em relação a estes últimos, entende-se que foi conferida tanto a competência para 

complementar a lei nacional (art. 24, § 2°) quanto para supri-la, ou seja, legislar ainda que 

diante da ausência de normas gerais (art. 24, § 3°), enquanto o campo de atuação dos 

Municípios restringir-se-ia à competência complementar. A sua competência suplementar 

somente poderia ser utilizada se houvesse legislação anterior federal ou estadual. Esse seria o 

primeiro limite para a utilização pelos Municípios da competência suplementar, ou seja, esta 

estaria condicionada à existência prévia de lei federal ou estadual.  

 

A melhor exegese da Carta Constitucional, todavia, indica que a competência suplementar dos 

Municípios alcança tanto a complementar quanto a supletiva, uma vez que tal interpretação vai 

ao encontro do princípio do federalismo de equilíbrio buscado pela Lei Maior, impedindo, 

também, qualquer interpretação que possa, de algum modo, restringir a autonomia municipal. 

Saliente-se, de uma vez, que no campo da competência concorrente nem a União nem os 

Estados-Membros têm competência para esgotar o assunto versado.  

 

Nesse sentido é a doutrina de Fernanda Dias Menezes de Almeida, 103 que, interpretando a 

Constituição de forma a consagrar o federalismo de equilíbrio, entende que a competência 

suplementar outorgada aos Municípios poderá ser exercida tanto em seu aspecto 

complementar quanto em seu caráter supletivo. Dessa forma, e1es poderão legislar ainda que 

na ausência de lei federal de normas gerais.  

 

"Parece-nos que a competência conferida aos Estados para complementarem as 

normas gerais da União não exc1ui a competência do Município para fazê-lo também. 

Mas o Município não poderá contrariar nem as normas gerais da União, o que é 

óbvio, nem as normas estaduais de complementação, embora possa também detalhar 

estas últimas, modelando-as mais adequadamente às particularidades locais.  

Da mesma forma, inexistindo as normas gerais da União, aos Municípios, tanto 

quanto aos Estados, se abre a possibilidade de suprir a lacuna, editando, normas 

gerais, substituindo-se à União, o Município a haverá de respeitar, podendo ainda 

                                         
103 Op. cit., p.140 
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complementá-las. Não havendo normas estaduais supletivas, é livre então o Município 

para estabelecer as que entender necessárias para o exercício da competência 

material comum. Mas a superveniência de normas gerais, postas pela União 

diretamente, ou pelos Estados supletivamente, importará a suspensão da eficácia das 

normas municipais colidentes.” 

 

No mesmo caminho é a doutrina de Jair Eduardo Santana:  

 

"Conclui-se, à vista disso, que tendo agora optado o constituinte pelo uso de nova 

expressão, já que se valeu do termo 'suplementar' para se referir àquela competência 

do Estado-Membro, a discussão possui tudo para amainar, porquanto 'suplementar' 

tanto significa 'complementar' como 'suprir'. Ou seja, a Constituição de 1988, ao 

tomar posse do referido vocábulo, dá a entender que a suplementação é indicativo 

tanto da complementação como de suprimento. Pode-se dizer, assim, que o Município 

está autorizado, não por regra constitucional explícita, mas implícita (a regra do 

interesse local irradia efeitos sobre a competência concorrente), a dispor 

legislativamente sobre normas que se originem da competência concorrente da União 

e dos Estados-Membros. Com isso tem-se, ao menos, uma tênue fisionomia do campo 

de incidência da atuação municipal na órbita da legislação concorrente." 104   

 

Não basta tal interpretação para o exercício da competência suplementar pelos Municípios, 

uma vez que a Constituição estabelece que a suplementação será feita "no que couber". Assim, 

deve-se perquirir o significado de tal locução.  

 

No que couber significa que o Município, para o exercício da competência suplementar, 

deverá atender a outro requisito, qual seja, deverá observar se a matéria em análise (a matéria 

objeto de suplementação) constitui assunto de predominante interesse local.  

 

                                         
104 SANTANA, Jair Eduardo. Competências legislativas municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.112. 
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Afinal, este é o definidor de toda a esfera da competência legislativa municipal. Se não estiver 

presente o interesse predominantemente local, não poderá o Legislativo municipal disciplinar 

suplementarmente a lei federal ou estadual. Assim, o termo no que couber deve ser entendido 

como: desde que presente o interesse local, poderá o Legislativo municipal legislar 

suplementarmente.  

 

No entanto, não basta a presença do interesse local. É mister observar também a repartição 

exclusiva de competência, uma vez que, tendo a Constituição Federal repartido as 

competências legislativas exaustivamente entre as diversas ordens parciais, não pode o 

Município, mesmo utilizando a competência dita suplementar, invadir esfera de competência 

privativa alheia.  

 

A competência privativa já foi definida como aquela que pertence exclusivamente a 

determinado ente político. Assim, não pode ser subvertida a ordem jurídica, uma vez que, 

sendo a Lei Magna um conjunto harmônico de normas jurídicas, ainda que exista aparente 

incompatibilidade entre duas normas jurídicas, deve-se procurar compatibilizar, por meio da 

interpretação, a aplicação dessas normas aparentemente contraditórias.  

 

Assim, o constituinte, tendo-as definido - na técnica de repartição de competências legislativas 

- como privativas e concorrentes, não cabe ao legislador municipal, a pretexto de suplementar 

lei federal ou estadual, invadir a esfera de competência privativa ou exclusiva desses entes, 

uma vez que, caso isso fosse possível, estaria subvertida toda a técnica de repartição de 

competências, inexistindo competências privativas, quando contrastadas com o Município, o 

que seria um completo absurdo.  

 

Por isso, entende-se que ao Município cabe suplementar a legislação federal e estadual quando 

essas forem exercidas no âmbito da competência concorrente. Ou seja, desde que haja 

interesse predominantemente local, exercerá a competência complementar diante da 

preexistência de lei federal ou estadual e a competência supletiva na ausência dessas normas.  

 

2.2. Evolução da repartição formal de competência nas Constituições brasileiras 
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As Constituições brasileiras seguiram o modelo clássico de repartição de competências: 

enumeração das competências da União, cabendo aos Estados as competências remanescentes, 

característica do federalismo dual. As competências concorrentes passaram a fazer parte do 

ordenamento jurídico nacional a partir da Constituição brasileira de 1934. 

 

A que melhor reproduziu o federalismo clássico, entretanto, foi a Constituição de 1891, a qual 

estabeleceu as competências privativas da União (art. 34), bem como sua competência 

implícita (art. 34, n. 33), e conferiu aos Estados as competências remanescentes (art. 65, n 2º). 

Aos Municípios, de forma genérica, mas sem efetividade, assegurava autonomia em relação 

aos assuntos de seu interesse peculiar (art. 68). 

 

Guardando compatibilidade com a regra de distribuição das competências em geral, em 

relação à competência tributária restaram estabelecidos, no art. 7º, os tributos de competência 

da União, e, no art. 9º, os que estavam no campo impositivo dos Estados. No art. 12, fez-se a 

previsão de criação de novos tributos. 

 

Muitas foram as influências recebidas pela Constituição de 1934. As que mais se destacam são 

as relativas aos modelos federativos implantados na Alemanha e na Áustria. A inspiração 

oriunda da Constituição de Weimar refletiu no esquema de repartição de competência adotada 

pela Carta brasileira de 1934. Nesta, inseriram-se as competências concorrentes não 

cumulativas, que consistiam no estabelecimento, pela União, de normas gerais sobre 

determinados assuntos, e aos Estados a legislação complementar na mesma seara. Restou 

estabelecido, ainda, um campo de competências concorrentes não legislativas conferidas à 

União e aos Estados. Manteve-se assegurada a autonomia municipal nas matérias de seu 

interesse peculiar, mormente ao auto governo, instituição de tributos, aplicação de suas rendas 

e a auto administração de seus serviços (art. 13). 

 

Na Carta de 1934, a repartição de competências tributárias guardou harmonia com o sistema 

geral, tendo sido especificados os tributos que competiam, privativamente, à União (art. 6º), 

aos Estados (art. 8º) e aos Municípios (art. 13, § 2º). No art. 10, VII, c/c o art. 11, inseriram-se 
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as competências concorrentes, cabendo à União e aos Estados a instituição de outros impostos, 

além dos especificados, proibidas a bitributação e a supremacia do que fosse instituído pela 

União. Verificou-se, ainda, a partilha de receitas, cabendo aos Estados, na esfera de 

competência concorrente, entregar percentuais de arrecadação à União e aos Municípios (art. 

10, parágrafo único). Consoante o teor do art. 8º, § 2º, coube ao Estado partilhar, também com 

os Municípios, o imposto de sua competência de “indústria e profissões”. 

 

A Constituição de 1937 manteve as competências enumeradas, remanescentes e concorrentes. 

No entanto, verificou-se um aumento na tendência centralizadora, especialmente no que diz 

respeito à incidência de maior restrição na participação dos Estados na competência 

concorrente. Ainda assim, manteve-se a competência remanescente dos Estados, bem como a 

autonomia municipal. A inovação trazida ficou por conta da possibilidade de delegação aos 

Estados, via lei federal, da faculdade de legislarem sobre assuntos de competência privativa da 

União, a fim de regulação ou suprimento de lacunas, em existindo matérias de interesse 

predominante de um ou de alguns Estados. Abriu-se, também, a possibilidade de legislação 

dos Estados sobre matérias determinadas, ainda que existisse lei federal, no sentido de suprir 

lacunas ou deficiências, sendo vedada a dispensa ou redução das exigências da lei federal. Da 

mesma forma, poderiam os Estados legislar na falta de lei federal, até a entrada em vigor 

desta. Nessa última hipótese, considerar-se-iam derrogados os dispositivos que contrariassem 

a lei ou ato normativo federal superveniente. 

 

No tocante à repartição de competências tributárias, manteve-se a técnica adotada pela 

Constituição de 1934, de estabelecer, privativamente, os tributos à União, Estados e 

Municípios, bem como a previsão de uma esfera concorrente, proibida a bitributação, com 

prevalência dos impostos instituídos pela União. Nos mesmos moldes manteve-se o esquema 

da partilha de renda com o Município, do imposto estadual de indústria e profissões. 

 

O texto constitucional de 1946, a exemplo da carta de 1934, resguardou os poderes 

enumerados da União, competências remanescentes dos Estados, competências legislativas 

concorrentes, cabendo aos Estados atuação supletiva e complementar. Resguardou-se, 
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também, a autonomia municipal, consistente no auto governo e auto administração no que 

tange ao seu particular interesse. 

 

As regras de competência tributária, inicialmente, mantiveram-se nos termos do ordenamento 

anterior, com a indicação de impostos privativos para cada esfera política (arts. 15, 19 e 29). 

No art. 21, abriu-se a possibilidade, também, para a criação de novos tributos por parte da 

União e dos Estados, excluindo-se o imposto estadual na medida da instituição de idêntico 

imposto pela União. A arrecadação de tais impostos foi cometida aos Estados, que deveriam 

entregar uma parte à União e aos Municípios. Avançava, dessa maneira, o sistema de partilha 

de receitas, com a entrega de recursos arrecadados de um ente federativo ao outro. Os 

Municípios recebiam parte da arrecadação de impostos estaduais e federais (art. 29), enquanto 

a União entregava aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios uma parcela da 

arrecadação de seus impostos (art. 15, § 2º). 

 

Com a entrada em vigor da EC 18/65, restou revogado o art. 21 da Carta de 1946, que previa a 

instituição de novos impostos, além dos já existentes, pelos entes federados (art. 5º). No que 

pertine à distribuição de receitas tributárias, coube à União a incumbência de entregar parte da 

arrecadação de alguns impostos de sua competência aos Estados e aos Municípios (arts. 20, 22 

e 23). Os fundos de participação dos Estados e do Distrito Federal e o fundo de participação 

dos Municípios foram aquinhoados com o recebimento de parte da arrecadação de alguns 

impostos federais (art. 21). 

 

Formalmente não houve grandes alterações nas regras de competência na vigência da 

Constituição de 1967, nem na sua Emenda 1/69. Como regra, foram enumerados os poderes de 

execução e legislativos da União, deixando-se para os Estados os poderes remanescentes e 

competência supletiva legislativa sobre matérias originalmente de competência de União. A 

autonomia dos Municípios sofreu restrições no tocante à elegibilidade dos prefeitos, sendo 

suavizada com o decorrer do tempo. 

 

A inovação que diz respeito às competências tributárias se deu ao estabelecer-se a 

competência residual da União para a instituição de outros impostos (art. 18, § 5º, da CF de 
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1967, e art. 21, § 1º, com a redação da EC 1/69). Manteve, por outro lado, a instituição de 

tributos privativos da União (art. 22 da CF/67 e art. 21, com a alteração de 1969), dos Estados 

e do Distrito Federal (art. 24 da CF/67 e, posteriormente, art. 23) e dos Municípios 

(inicialmente, art. 25 e depois, art. 24). O esquema de partilha das rendas beneficiou os 

Municípios com maior participação no produto da arrecadação dos impostos dos Estados e da 

União, esta concedendo uma maior parcela da arrecadação de seus impostos aos Estados 

(CF/67: art. 24, §§ 1º e 7º; art. 25, §1º e art. 28; c/ EC 01/69: art. 23, §§ 1º, 8º, 10 e 13; art. 24, 

§ 2º e art. 26). Pelo art. 26 da CF/67 e art. 25 da modificação de 1969, a União incumbiu-se da 

entrega de percentuais da arrecadação de alguns impostos aos fundos de participação dos 

Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.  

 

A repartição de competências tributárias no decorrer do tempo, de certa forma, corroborou a 

tendência centralizadora da federação brasileira em prejuízo do equilíbrio federativo. Não 

havia, por parte dos detentores do poder de 1967, nenhuma vontade política em desviar o 

rumo centralizador do Estado federal brasileiro. O querer/ser democrático inspirou o 

constituinte de 1988 na busca para a correção das distorções do ideal federativo. A repartição 

de competências, como um dos instrumentos dessa busca, havia de ser revista. De certa forma, 

tem atualmente a federação brasileira um moderno sistema de competências tributárias, mas 

ainda carrega distorções que merecem ser corrigidas, a fim de que a federação atinja o seu 

ideal de democracia e de atendimento aos pluralismos, consequentemente, de seu equilíbrio. 

 

2.3. A repartição de competência tributária 

 

A efetividade do federalismo está intimamente ligada, como já dito, à obtenção de autonomia 

financeira, e esta é conseguida, principalmente, pela competência tributária, segundo técnica 

de atribuição de poderes legislativos em tal matéria aos entes políticos.  

 

Sabe-se que somente as pessoas políticas são titulares do poder de tributar. Este poder 

originalmente uno - "todo poder emana do povo" - é dividido entre as pessoas políticas que 

formam a federação. Ora, o constituinte, preocupado que estava em delimitar a competência 

impositiva de cada um dos entes componentes da federação, procurou adotar, dentre as 
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diversas opções possíveis, aquela técnica que melhor lhe possibilitaria harmonizar e ordenar o 

poder de tributar.  

 

Competência tributária pode ser definida como a aptidão para criar, in abstracto, tributos. Tal 

competência alberga todos os elementos da norma de tributação, a saber, todos aqueles 

integrantes da hipótese de incidência tributária. 

 

Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria, conforme dicção do art. 145 da CF/88, 

foram prescritos às três esferas políticas, o que não afasta, como cediço na doutrina, o caráter 

tributário dos empréstimos compulsórios e das contribuições especiais - corporativas, 

interventivas ou sociais -, previdenciárias ou puras105. 

 

Analisando-se objetivamente o art. 145 da Carta Federal, percebe-se que, em relação às taxas e 

às contribuições de melhoria, o legislador constituinte entendeu por bem delimitar o conteúdo 

in genere da norma de tributação. Ou seja, em relação às taxas, estabeleceu desde logo os 

motivos legais para a tributação, quais sejam: a) em razão do exercício efetivo e regular do 

poder de polícia; b) em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos 

específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.  

 

Poder de polícia representa as atividades da Administração Pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regulam a prática ou abstenção de fato, em razão 

de interesse público. Será regular quando praticado nos limites e nos termos da lei. 

 

Serviço público é toda atividade que oferece utilidade ou comodidade material fruível 

diretamente pelos administrados prestada pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um 

regime de direito público (essa atividade é desempenhada pelo Poder Público ou por terceiros, 

em seu nome, e é voltada para a satisfação da comunidade, sob um regime de direito 

público.)106 

                                         
105 Nesse sentido, por exemplo, a doutrina de Roque Carrazza in Curso de direito constitucional tributário. São 
Paulo: Malheiros, 25ª Ed., 2009, p. 531. 
106 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 
1994, p. 348. 
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No que se refere às contribuições de melhoria, trata-se de tributo que tem por hipótese de 

incidência uma autuação estatal (obra pública), da qual decorra valorização imobiliária, isto é, 

que aumente o valor de mercado dos imóveis localizados em suas imediações. 

 

Entretanto, não se preocupou o legislador em definir, no art. 145 da CF/88, ainda que in 

abstracto e genericamente, o conteúdo do fato imponível que dá origem ao imposto. E por 

que, já que o fez em relação às taxas e às contribuições de melhoria?  

 

A Carta da República, no caso das taxas e das contribuições de melhoria, declina os fatos 

jurígenos genéricos de que poderão se servir as pessoas políticas para instituí-las por lei.  

 

Basta a pessoa política atuar dentro da sua atividade de polícia ou prestar serviços, desde que 

específico e divisível, ou que seja realizada obra pública da qual decorra valorização 

imobiliária para que seja instituído, por meio de lei, o tributo específico.  

 

Por conseguinte, infere-se que aquela pessoa política de Direito Público Interno que for 

competente para o exercício da atividade material será competente para instituir taxas ou 

contribuição de melhoria; ou seja, a pessoa titular dos fatos do Estado, das atuações dele.  

 

Ressalte-se que a competência administrativa neste caso precede a tributária, a determina e a 

vincula. Não adianta cobrar taxa se não for o titular da competência administrativa. Isto é, não 

for competente para desempenhar o serviço público ou exercer o poder de polícia.  

 

Só a pessoa jurídica que exercita a atividade estatal específica pode, portanto, instituir o 

tributo vinculado a essa atividade. A competência tributária, assim, é privativa do ente estatal 

que exercita a atividade respectiva e não comum. 

 

Indicar como de competência comum os tributos vinculados não parece adequado. É preferível 

dizer que esses tributos são privativos de quem exerce a atividade estatal a que se ligam, sendo 

a competência para o exercício dessa atividade matéria estranha ao Direito Tributário.  
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Portanto, tendo o constituinte, para efeito de repartição de competência tributária, adotado a 

classificação dos tributos em vinculados ou não a uma atividade estatal, houve por bem 

atribuir às diversas ordens jurídicas parciais a competência para a instituição de tributos que 

tenham como núcleo da hipótese de incidência uma atuação estatal.  

 

Concluindo, a instituição de taxas e contribuições de melhoria é atribuída às pessoas políticas 

titulares do poder tributário de forma genérica e privativa. Já a instituição de impostos é lhes 

atribuída de forma específica e privativa, conforme será detalhado a seguir. 

 

Não existe conflito de competência entre as pessoas políticas no exercício da competência 

tributária, em relação aos tributos vinculados, uma vez que tais tributos têm no núcleo da 

hipótese endonormativa tributária uma atividade estatal, e as competências administrativas 

materiais foram devidamente repartidas pela Constituição. 

 

Quanto aos impostos, o art. 145 da Constituição Federal de 1988 não define quais os fatos 

jurígenos tributários in genere vão estar presentes na base fática dos impostos, uma vez que 

estes têm como pressuposto uma atividade independente do Estado. São atos ou fatos 

econômicos independentes de qualquer atuação estatal. E, por isso, a competência para 

instituí-los é dada de forma privativa sobre fatos econômicos específicos. 

 

No âmbito da repartição de competências tributárias para a instituição de impostos, verifica-se 

que, para cada situação fática ligada ao contribuinte (estado de fato ou ato a ser praticado) que 

seja fato signo presuntivo de riqueza, revelador de capacidade econômica, importa uma 

autorização única, especifica e privativa a determinado ente político para a instituição desses.  

 

Analisando-se os diversos tipos de impostos previstos na Carta de 1988, bem como a 

faculdade conferida as pessoas políticas para instituí-los, infere-se que foi atribuída, de forma 

privativa a cada uma dessas pessoas, a possibilidade de tributar um determinado fato/estado de 

fato revelador de riqueza, sem ingerência por parte de outro ente.  

 



 

 
  

89 

Logo, cada fato/estado de fato será tributado por uma única e exclusiva pessoa política, 

exceção feita àqueles expressamente ressalvados pela própria Constituição. 

 

2.3.1. Competências tributárias próprias 

 

Todas as esferas de governo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) têm competência 

comum para instituir taxas e contribuições de melhoria (Constituição Federal, art. 145, II e 

III). 

 

A Constituição atribui competência à União para instituir impostos sobre: importação, 

exportação, renda, produtos industrializados, operações financeiras e propriedade territorial 

rural (Constituição Federal, art. 153). Pode, ainda, instituir imposto sobre grandes fortunas, 

nos termos de lei complementar, embora esta competência não tenha sido exercida até hoje 

(art. 153, VII). Cabem, ainda, à União os impostos extraordinários (art. 154, II) e a 

competência residual para instituir impostos não previstos (art. 154, I). A União ficou com 

faculdade de instituir empréstimos compulsórios (art. 148) e as contribuições em geral (art. 

149). 

 

Os Estados e o Distrito Federal, conforme o art. 155 da Constituição Federal, têm competência 

para instituir os impostos sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD), sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e serviços de transporte e comunicação (ICMS) e sobre a 

propriedade de veículos automotores (IPVA). Podem também instituir contribuições sobre os 

salários dos seus servidores e que são destinadas a custear sistemas próprios de previdência e 

assistência social (art. 149, parágrafo único). 

 

Os Municípios podem instituir imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU), 

a transmissão inter vivos de bens e imóveis (ITBI) e sobre serviços de qualquer natureza - ISS 

(Constituição Federal, art. 156).  Da mesma forma que os Estados e Distrito Federal, podem 

também instituir contribuições sobre os salários dos seus servidores destinadas a custear 

sistemas próprios de previdência e assistência social (art. 149, parágrafo único). 
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Analisando-se criticamente as competências atribuídas a cada ente federativo, percebe-se que 

um dos principais problemas existentes em qualquer federação diz respeito à distribuição das 

bases tributárias entre os governos e a posterior repartição da receita tributária. A teoria 

econômica nos sugere alguns critérios básicos, que servem para orientar a atribuição das 

receitas entre os diversos níveis de governo. O objetivo primordial desses critérios é o de 

buscar os maiores níveis de equidade e de eficiência, entendidos, respectivamente, como o de 

adequação entre receitas e gastos, e a minimização do custo de arrecadação de tributos. 

 

De uma forma geral, sugere-se que impostos progressivos com finalidade redistributiva sejam 

administrados de forma centralizada, ou seja, pela União. Também são mais adequados ao 

Governo Federal os impostos com objetivos de estabilização ou de caráter regulatório da 

atividade econômica, além daqueles que incidam sobre bases distribuídas irregularmente pelo 

território nacional ou sobre fatores extremamente móveis. Por outro lado, impostos incidentes 

sobre fatores imóveis, sobre consumo geral ou sobre bens específicos podem ser 

administrados pelos demais níveis de governo (Estados e Municípios), embora a experiência 

brasileira tenha mostrado não ser essa a melhor alternativa (a existência da guerra fiscal entre 

os Estados, em face da cobrança do ICMS, suscita a discussão sobre um tributo federal, nos 

moldes do IVA). 

 

A prática brasileira de atribuição de competências não diverge muito da teoria econômica. O 

imposto sobre a renda e os impostos regulatórios (sistema financeiro – IOF – e comércio 

exterior – II e IE) estão sob competência federal. Os Estados arrecadam o imposto geral sobre 

consumo (ICMS) e os Municípios arrecadam impostos sobre serviços e sobre parte do 

patrimônio (imóveis urbanos). 

 

Analisando-se a competência própria conferida a cada ente federativo pela Constituição 

Federal de 1988, pode-se perceber uma certa supremacia da União sobre Estados, Municípios 

e Distrito Federal (não obstante essa constatação, uma apreciação das competências acima 

elencadas leva à conclusão de que sofreu a União razoáveis perdas em termos de hipóteses 

impositivas, se comparada com a Constituição anterior). Foi conferida à União a possibilidade 

de instituir sete impostos diferentes (incluindo o imposto sobre grandes fortunas), ao passo que 
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Estados, Distrito Federal e Municípios podem instituir apenas três impostos cada. Ademais, 

conforme já comentado, cabem ainda à União os impostos extraordinários, a competência 

residual para instituir impostos não previstos, os empréstimos compulsórios e as contribuições 

em geral. 

 

Verifica-se, portanto, que a atual Carta Política privilegiou a União, em detrimento dos outros 

entes federativos, na medida em que possibilita o maior auferimento de receita tributária por 

ela, para suprir as suas necessidades crescentes de caixa. Por outro lado, ao conceder uma 

capacidade impositiva menor para os outros entes da Federação, a Constituição Federal de 

1988 procurou compensá-los por intermédio da repartição de uma parcela daquilo que é 

arrecadado pela União. São as transferências intergovernamentais, assunto que trataremos nos 

próximos capítulos. 
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III. AS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS. 

 

3.1. Conceito e classificação 

 

As bases do atual sistema tributário brasileiro foram estabelecidas na década de 60 e sofreram 

significativas alterações na reforma constitucional de 1988. No período recente, consolidou-se 

um consenso sobre a necessidade de uma ampla reforma constitucional, tendo em vista os 

principais problemas do nosso sistema tributário (cumulatividade dos impostos e deficiências 

que comprometem a competitividade sistêmica, dentre outros). 

 

Existe, contudo, um aspecto (uma decorrência) do sistema tributário que vem acumulando 

problemas e deficiências e tem ficado à margem do debate. Trata-se do conjunto de normas 

que determina a distribuição intergovernamental de recursos e que compõe o sistema de 

transferências intergovernamentais, objeto principal do presente trabalho. 

 

Assim, uma primeira providência é tentar definir esse instituto, tendo em vista a sua 

importância fundamental para a Federação. As transferências intergovernamentais 

representam repasses de recursos financeiros entre os entes de um Estado, com base em 

determinações constitucionais, legais (são as transferências obrigatórias) ou mesmo em 

decisões discricionárias do órgão ou entidade concedente (são as transferências voluntárias). O 

seu objetivo pode ser genérico (por exemplo, a manutenção do equilíbrio entre encargos e 

renda ou do equilíbrio inter-regional) ou específico (por exemplo, a realização de determinado 

investimento ou a manutenção de padrões mínimos de qualidade em um determinado serviço 

público prestado)107. 

 

Sobre o assunto, Robin Boadway afirma que “Grants from national to subnational 

governments are an intrinsic feature of all federations. They also apply between subnational 

                                         
107 Ricardo Lobo Torres afirma que “os ajustes intergovernamentais se fazem principalmente pela repartição das 
receitas tributárias ou, melhor, pela participação sobre a arrecadação de impostos alheios. É instrumento 
financeiro, e não tributário, que cria para os entes políticos menores o direito a uma parcela da arrecadação do 
ente maior” (Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Vol. IV. São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife: Renovar, 2005, p. 12). 
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governments and local governments and are important in unitary nations as well. Their 

magnitude and particular structural features differ, however, due partly to country 

characteristics (history, culture, politics, geography) and partly to the fact that the practice of 

fiscal federalism inevitably involves a compromise between conflicting objectives. At the most 

general level, the conflict involves the desire to descentralize fiscal decision making to 

subnational and local governments while ensuring that national objectives are met. Grants 

can be viewed as instruments for moderating that conflict – that is, for facilitating the 

achievement of the advantages of decentralization while minimizing its adverse consequences 

for national objectives”  108. 

 

As transferências obrigatórias, que serão estudadas no tópico seguinte, têm um papel 

significativo como instrumento para assegurar a autonomia financeira das unidades da 

Federação. Têm a finalidade de reduzir desigualdades e promover o equilíbrio socioeconômico 

entre os entes da Federação. Assim, parte das receitas federais, por exemplo, provenientes de 

arrecadação tributária, é repassada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de modo 

que eles tenham recursos financeiros suficientes para arcar com as suas despesas. 

 

As classificações propostas a seguir, nos próximos dois itens, são aquelas adotadas pelo 

presente trabalho, não obstante outras classificações sejam possíveis, conforme será 

demonstrado. 

 

3.1.1. As transferências intergovernamentais obrigatórias 

 

As transferências obrigatórias são aquelas nas quais os critérios que definem a origem dos 

recursos e os montantes a serem distribuídos para cada governo estão especificados em lei ou 

na Constituição. Muitas vezes, até mesmo a forma de utilização do recurso é objeto de 

regulamentação legal ou constitucional, conforme será demonstrado mais adiante. 

 

                                         
108 BOADWAY, Robin and SHAH, Anwar. Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice. The 
World Bank, Washington, D.C, p. 55. 
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No tocante à discriminação de rendas tributárias, tem entendido a doutrina tratar-se de “uma 

questão crítica na organização federal”  109, pois “a existência real da autonomia depende da 

previsão de recursos, suficientes e não sujeitos a condições, para que os Estados possam 

desempenhar suas atribuições”  110.  

 

Diante da tendência de concentração das melhores fontes de receitas na esfera do poder 

central111, têm os Estados modernos adotado, ao lado da repartição horizontal de competências 

tributárias, que consiste em “reservar certa matéria tributável a um poder (...) que dela aufere 

recursos exclusivos”, também “um sistema de redistribuição análogo à divisão vertical”, 

prevendo que “do produto dos tributos uma parcela seja redistribuída a poder outro que não 

o que recebeu o poder de dispor sobre aquela matéria tributável (...) diretamente, ou por meio 

de um sistema de fundos” 112. 

 

Em outras palavras, utiliza-se o orçamento federal como um “filtro”, “mediante a arrecadação 

nacional da receita e a redistribuição ulterior representada nos percentuais da tributação 

para fortalecer, sobretudo, as disponibilidades financeiras dos Estados e Municípios mais 

carentes de recursos”113. Trata-se de “técnica que se insere no campo dinâmico das relações 

intergovernamentais e do federalismo cooperativo”114, em que “a União e os Estados 

colaboram entre si, planejam juntos a solução de problemas econômicos e sociais”115. 

 

Os mecanismos normalmente utilizados para viabilizar uma distribuição equilibrada de rendas 

entre as unidades políticas federativas compreendem: (a) a “discriminação pela fonte” ou 

“originária”, em que cada entidade titular de poder impositivo tributário é a própria 

beneficiária de seu produto; e (b) a “discriminação pelo produto” ou “derivada”, que traduz o 

                                         
109 Conforme apontado por Raul Machado Horta, “Reconstrução do Federalismo Brasileiro” . In: Revista de 
Direito Público. São Paulo, RT, n. 64, out./dez.1982, p. 23.  
110 FERREIRA Filho, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 55. 
111 Tendência que, no Brasil, vem desde a constituinte de 1891, quando Júlio de Castilhos denunciou a chamada 
“partilha do leão”, considerada prejudicial aos interesses dos Estados (HORTA, Raul Machado. Op. cit., p. 23).   
112 FERREIRA Filho, Manoel Gonçalves. Op. cit., p. 56. 
113 HORTA, Raul Machado . Op. cit., p. 25; VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Op. cit., p. 367.  
114 HORTA, Raul Machado. Op. cit., p. 25. 
115 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Op. cit., p. 361.  
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direito constitucional de auferir o produto arrecadado em virtude da imposição tributária de 

outros entes federados.  

 

A discriminação derivada refere-se, assim, à atribuição de recursos a entes federados que não 

se dá pela possibilidade de impor e arrecadar diretamente tributos, mas pelo direito 

constitucional de auferir o produto arrecadado em virtude da imposição tributária de outros 

entes federados. 

 

A discriminação derivada subdivide-se em duas modalidades. A primeira é a (b.1) “repartição 

vinculada de receitas tributárias derivadas”, que “se dá quando a participação da entidade 

beneficiária decorre direta e imediatamente do texto constitucional”, alcançando (b.1.1) a 

“participação direta na arrecadação”, com a entrega dos recursos diretamente aos entes 

beneficiários ou mediante transferências orçamentárias e (b.1.2) a “participação em fundos” 

ou indireta, que gera o direito de receber uma quota parte do resultado global da arrecadação 

do ente tributante, de acordo com critérios predefinidos116.  

 

São as chamadas transferências intergovernamentais automáticas (ou obrigatórias), pois estão 

“previstas no ordenamento jurídico de determinado Estado de forma que devam ser 

operacionalizadas por ocasião do recebimento dos recursos, independentemente de decisões 

de autoridades”.117 

 

Assim, as transferências automáticas podem ser divididas segundo a forma de distribuição dos 

recursos de um ente para outro em participação direta e participação indireta (por intermédio 

de fundos). A participação direta na arrecadação caracteriza-se pela pretensão direta da 

entidade beneficiária no produto arrecadado e a participação em fundos, pela expectativa da 

entidade beneficiária de receber uma quota parte de um resultado global da arrecadação da 

entidade tributante, a ser rateada segundo critérios definidos. 

 

                                         
116 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. “Repartição de Rendas Tributárias”. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (Org.). A Constituição brasileira de 1988: interpretações. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1990, p. 343-359.   
117 CONTI, José Maurício. Op. cit., p. 39. 
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Na participação direta, determinada parcela de um tributo arrecadado por um ente deve ser 

transferida para outro. Como exemplo, podemos citar o disposto no art. 158, III, da CF/88, o 

qual preceitua que cinquenta por cento da arrecadação do imposto sobre a propriedade de 

veículos automotores (IPVA) deve ser repassado pelos Estados aos Municípios, nos quais os 

veículos foram licenciados. 

 

Na participação indireta ou por fundos, parcelas de um ou mais tributos são destinadas à 

formação dos fundos, os quais são distribuídos aos seus beneficiários segundo critérios 

previamente estabelecidos. Como exemplo, temos os fundos de participação previstos no art. 

159 da CF/88.  

 

A segunda é a (b.2) “repartição discricionária de receitas tributárias derivadas”, que 

“decorre direta porém mediatamente do comando constitucional, pois exige posteriores 

manifestações de vontade estatais integrativas, para estabelecer critérios cogentes (indicação 

legal) ou facultativos (autorização legal)”, abrangendo (b.2.1) a “participação por destinação 

legal”, que implica “a possibilidade aberta constitucionalmente à entidade tributante de 

transferir à beneficiária certos recursos, sob pressupostos legalmente fixados”, na forma de 

“ financiamentos constitucionais” e “transferências de tributos”, assim como (b.2.2.) a 

“participação por destinação administrativa”, consubstanciada na “faculdade administrativa 

conferida à entidade tributante de transferir à beneficiária certos recursos, desde que 

legalmente autorizada a tanto”  118. 

 

Como exemplo de participação por destinação legal, temos o art. 159, I, c, da CF/88, no qual a 

lei estabelecerá a forma de aplicação de três por cento do produto da arrecadação dos impostos 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados em 

programas de financiamentos do setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais 

de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi árido do Nordeste a metade dos recursos 

                                         
118 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit. p. 343-359.   
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destinados à Região. Com base nessa previsão, foram criados os fundos de desenvolvimento 

regional previstos na Lei nº 7.827, de 1989. 

 

Como exemplo de participação por destinação administrativa, temos as previsões do artigo 

167, § 3º e do artigo 165, §§ 1º, 2º e 4º, ambos da CF/88. O primeiro prevê que, em caso de 

despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou 

calamidade pública, a União poderá auxiliar os Estados e Municípios necessitados valendo-se 

de créditos extraordinários que poderão ser abertos pelo presidente da República através de 

medidas provisórias119. O segundo prevê que a lei que instituir o plano plurianual bem como a 

lei que definir as diretrizes orçamentárias poderão autorizar o Poder Executivo da União a 

subvencionar, sob forma de investimentos e de outras despesas correntes, projetos regionais de 

desenvolvimento que deverão, necessariamente, constar dos planos e programas específicos. 

 

O sistema de transferência será misto quando a transferência se der de duas formas, como 

ocorre, por exemplo, nos Fundos de Financiamentos das Regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, previstos no art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal de 1988. Neste caso, 

existe a transferência automática de 3% dos impostos federais sobre renda (IR) e sobre 

produtos industrializados (IPI) para os Fundos de Financiamentos. Tais recursos, 

posteriormente, serão concedidos para as empresas que se enquadrarem nos programas de 

financiamento ao setor produtivo, previamente estabelecidos por decisão discricionária da 

Administração Pública local. 

 

Ensina José Maurício Conti que o sistema misto se dá quando a “transferência se opera em 

duas etapas, com critérios diversos: há a transferência automática e obrigatória do recurso 

da unidade a um determinado fundo, que, por sua vez, discricionariamente, repassa os 

valores recebidos para as outras unidades, seguindo determinações que podem variar 

conforme as circunstâncias”.120 

                                         
119 Dispõe o art. 2º, § 6º, da Resolução nº 1, de 08 de maio de 2002, do Congresso Nacional: “Quando se tratar 
de Medida Provisória que abra crédito extraordinário à lei orçamentária anual, conforme arts. 62 e 167, § 3º, 
da Constituição Federal, o exame e o parecer serão realizados pela Comissão Mista, prevista no art. 166, § 1º, 
da Constituição, observando-se os prazos e o rito estabelecidos nesta Resolução”. 
120 Op. cit. p. 39. 
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As transferências podem ainda ser não vinculadas (incondicionadas), quando são destinadas às 

unidades beneficiárias para que estas os recebam com autonomia para administrá-los. É o que 

ocorre no Brasil, com as transferências oriundas dos Fundos de Participação dos Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios, em que as unidades beneficiadas têm autonomia para 

decidir sobre a utilização do valor recebido.  

 

São vinculadas (condicionadas), quando o repasse dos recursos só pode ser realizado com 

destinação específica, devendo a unidade beneficiária utilizar o valor recebido para uma 

finalidade previamente determinada. É o caso dos Fundos de financiamento das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, em que a liberação dos recursos é vinculada a projetos de 

financiamento do setor produtivo das referidas regiões. 

 

Com relação às unidades envolvidas nas transferências, podemos constatar a existência de 

transferências entre unidades de grau diverso (cooperação vertical) e entre unidades do mesmo 

grau (cooperação horizontal)121. 

 

Temos, ainda, as chamadas transferências fundo a fundo, que constituem um mecanismo de 

repasse automático, por intermédio do qual o governo federal complementa os recursos 

municipais e estaduais destinados ao financiamento dos serviços de saúde, no âmbito do SUS. 

A designação dessa modalidade vem do fato de que essas transferências são automaticamente 

realizadas, a partir do Fundo Nacional de Saúde, em favor dos fundos estaduais e municipais. 

Os governos subnacionais também aportam recursos próprios aos seus respectivos fundos de 

saúde, de modo que esses fundos são peças centrais para o financiamento do sistema único de 

saúde (SUS)122. 

 

Portanto, a autonomia financeira dos entes que compõem a Federação brasileira, seguindo o 

modelo cooperativo, é garantida, de um lado, pela arrecadação dos tributos que lhes foram 

                                         
121 CONTI, José Maurício. Op. cit., p. 40. 
122 “A transferência Fundo a Fundo consiste no repasse de valores de forma, regular e automático, diretamente do 
FNS para os Estados e Municípios e Distrito Federal, independentemente de convênio ou instrumento similar”. 
Disponível em <http://www.fns.saude.gov.br/Consultafundoafundo.asp>. Acesso em 11 de dezembro de 2009. 
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reservados constitucionalmente e, de outro, por ajustes intergovernamentais, que criam para 

certos entes políticos o direito a uma parcela dos recursos arrecadados por outros, sob variadas 

formas123. No primeiro caso, tem-se atividade tributária, pertinente às relações entre Fisco e 

contribuintes; no segundo, está-se diante de instrumento financeiro, ligado ao relacionamento 

entre as unidades federativas124. 

 

3.1.2. As transferências voluntárias 

 

Inicialmente, convém destacar que as transferências voluntárias não têm a mesma importância 

que as obrigatórias, no que se refere à manutenção da autonomia financeira dos entes 

federativos menores, tendo em vista a sua utilização, na grande maioria das vezes, com vistas 

ao atendimento de determinado objetivo específico (por exemplo, uma obra de infra-estrutura 

sanitária). Assim, o seu foco principal é o cumprimento desse objetivo e não assegurar o 

equilíbrio financeiro de determinado Município. 

 

Com efeito, nos termos do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, as transferências 

voluntárias podem ser definidas como “a entrega de recursos correntes ou de capital a outro 

ente da Federação, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, que não decorra 

de determinação constitucional, legal ou os destinados ao Sistema Único de Saúde”.  

 

                                         
123 Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, “a técnica da repartição dos ingressos tributários é adotada 
extensivamente na Constituição federal de 1988, como forma de preservação do pacto federativo e da autonomia 
dos entes federados (arts. 1º; 19, III, 60, §1º, e 60, § 4º, I)” (voto proferido nos autos do RE 401.953/RJ – Pleno - 
DJ: 21/09/2007). A respeito do tema, Tércio Sampaio Ferraz Júnior observa que o processo de federalização do 
Estado brasileiro “mostra uma passagem progressiva de uma tônica segregacionista, com a insistência na 
autonomia das unidades parciais, para um federalismo orgânico, com a tônica da cooperação. Assim, já a partir 
dos anos de 1930, são normatizadas as relações intergovernamentais, reconhecendo-se o papel da União no 
custeio, na direção técnica e administrativa das zonas em que as grandes endemias nacionais excediam as 
possibilidades dos governos locais. Mas é sobretudo na discriminação de rendas que se percebe a nítida 
tendência para um federalismo solidário (Bittar, 1978, p. 328) – a identidade de destinos, pela comunicação 
fecunda de recursos: federalismo cooperativo -, espelhado mormente na cooperação financeira por meio de 
regras capazes de regular o inter-relacionamento resultante do exercício da competência tributária de uma 
entidade no de outra, conforme três modalidades básicas (Silva, 1999, p. 616): a participação em impostos de 
receita partilhada segundo a capacidade da entidade beneficiada (CF, art. 158, II, III, IV e seu parágrafo único) 
e a participação em fundos (CF, art. 159). O federalismo cooperativo exige essa discriminação de rendas, mas, 
em um certo sentido, a transcende.” (“Sistema Tributário e Princípio Federativo“. In: Direito Constitucional: 
liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. São Paulo: Manole, 2007, p. 345-346).  
124 Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., p. 346. 
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Pela definição legal, as transferências voluntárias somente ocorrem no âmbito do setor público 

e entre entes da Federação. Da mesma forma, não há restrição quanto à categoria econômica 

da despesa, se corrente ou de capital. 

 

A adjetivação dessa transferência – voluntária – traz a lume a sua própria natureza jurídica, 

que não decorre de exigência constitucional e nem de imposição legal, maior ou menor, mas 

de decisão administrativa do órgão descentralizador. Materializa-se a partir, exclusivamente, 

de dotação orçamentária que é autorizativa e, com isso, não cria direito público subjetivo para 

o pretenso beneficiário, mantendo-se dependente, apenas, da manifestação de vontade do 

ordenador, que pode executar ou não a despesa. 

 

Nas palavras de José Maurício Conti, são voluntárias “quando as transferências dos recursos 

de uma unidade para outra dependam de decisão de autoridade, vinculadas a critérios não 

rígidos, que podem se alterar conforme as circunstâncias”.125 

 

Prado, Quadros e Cavalcanti utilizam uma nomenclatura diversa, transferências discricionárias 

ou negociadas, afirmando que são “componentes do processo orçamentário dos governos de 

nível superior – federal e estadual – que derivam, portanto, da lógica desse processo, em 

princípio sem qualquer correlação com os fluxos das transferências legais. As transferências 

discricionárias são definidas a cada processo orçamentário e resultam de negociações entre 

autoridades centrais e governos sub-nacionais e seus representantes no parlamento; em tese, 

deveriam ser utilizadas para complementar e auxiliar as transferências regulamentadas ou 

‘estruturais’, por apresentarem maior flexibilidade em situações excepcionais de curto prazo, 

em que há pressão sobre a estrutura de financiamento tal como definida pelas receitas 

próprias acrescidas das transferências legais” 126. 

 

Assim, a União pode, por intermédio de convênios, contratos, acordos, ou outros instrumentos 

de direito hábeis para consolidação de ajustes, estabelecer a transferência de recursos 

                                         
125 Op. Cit. p. 39. 
126 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Partilha de recursos na federação brasileira. São Paulo: 
Fundap, 2003, p. 23 e 24. Os autores utilizam o termo transferências legais para se referir as transferências 
obrigatórias (constitucionais ou legais). 
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financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios, com a finalidade de realizar obras, 

serviços de interesse comum que sejam coincidentes às três esferas do Governo. Por tratar-se 

de um acordo de vontades pactuado entre as partes contratantes, é que a doutrina denomina 

esse tipo de transferência de voluntária. 

 

Podemos dizer que há dois instrumentos para a operacionalização das transferências 

voluntárias: os convênios e os contratos de repasse. No convênio, os recursos são transferidos 

diretamente do ente concedente para o ente beneficiário e, no contrato de repasse, há a 

intermediação de um banco oficial.  

 

Por se tratar do ente que concede a maior gama de recursos, iremos citar as normas que tratam 

das transferências voluntárias advindas da União. 

 

Os contratos de repasse advindos da União estão previstos no Decreto nº 1.819/96, o qual 

determina: 

 

“Art. 1° As transferências de recursos da União, consignadas na lei orçamentária 

anual ou referentes a créditos adicionais para Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, a qualquer título, inclusive sob a forma de subvenções, auxílios ou 

contribuições, serão realizadas mediante convênio, acordo, ajuste ou outros 

instrumentos congêneres, observadas as disposições legais pertinentes.  

Art. 2° As transferências de que trata o artigo anterior poderão ser feitas por 

intermédio de instituições ou agências financeiras oficiais federais, que atuarão como 

mandatárias da União.  

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo o Ministério competente para a execução do 

programa ou projeto deverá firmar, com a instituição ou agência financeira escolhida, 

o respectivo instrumento de cooperação, em que serão fixados, dentre outros, os 

limites de poderes outorgados.  

Art. 3° A transferência dos recursos pelos mandatários será efetuada mediante 

contrato de repasse, do qual constarão os direitos e obrigações das partes, inclusive 



 

 
  

102 

quanto à obrigatoriedade de prestação de contas perante o Ministério competente 

para a execução do programa ou projeto”.  

 

Percebe-se, portanto, pela redação do artigo 3º do Decreto nº 1.819/96, que os contratos de 

repasse abrangem as transferências de recursos com a intermediação de um mandatário e que, 

nos termos do art. 2º, são as instituições ou agências financeiras oficiais federais. Ademais, os 

contratos de repasse devem prever direitos e obrigações das partes, bem como a forma de 

prestação de contas perante o Ministério competente para a execução do programa ou projeto 

(o que não afasta a competência de outros órgãos de controle previstos pelo nosso 

ordenamento jurídico). 

 

A norma geral que regulamenta a assinatura de convênios entre a União e os demais entes 

federativos é a Instrução Normativa nº 01, de 15 de janeiro de 1997, da Secretaria do Tesouro 

Nacional, que “disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por 

objeto a execução de projetos ou realização de eventos e dá outras providências”. Interessante 

transcrever parte do art. 1º da IN nº 01/97 do STN, o qual elucida alguns conceitos pertinentes: 

 

“§ 1º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se: 

I - convênio - instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos públicos 

e tenha como partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo 

recursos dos orçamentos da União, visando à execução de programas de trabalho, 

projeto/atividade ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação; 

II - concedente - órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, responsável pela 

transferência dos recursos financeiros ou pela descentralização dos créditos 

orçamentários destinados à execução do objeto do convênio; 

III - convenente - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, 

empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou 
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organização particular com a qual a administração federal pactua a execução de 

programa, projeto/atividade ou evento mediante a celebração de convênio; 

IV - interveniente - órgão da administração pública direta, autárquica ou fundacional, 

empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de governo, ou 

organização particular que participa do convênio para manifestar consentimento ou 

assumir obrigações em nome próprio. 

V - executor - órgão da administração pública federal direta, autárquica ou 

fundacional, empresa pública ou sociedade de economia mista, de qualquer esfera de 

governo, ou organização particular, responsável direta pela execução do objeto do 

convênio;”. 

 

Assim, nos termos da IN nº 01/97 do STN, o convênio é o acordo, ajuste ou qualquer outro 

instrumento que discipline a transferência de recursos financeiros dos orçamentos da União 

visando a execução de programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, 

serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação, 

e tenha como partícipes, de um lado, órgão da administração pública federal direta, autarquias, 

fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista, e, de outro, órgão ou 

entidade da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.  

 

Os convênios representam a principal forma de repasse das transferências voluntárias no 

Brasil, por intermédio dos quais o ente repassador (dentro da nossa realidade, basicamente a 

União) procura atingir determinados objetivos específicos. Em decorrência da sua natureza, 

trata-se de forma de repasse muito influenciada por critérios (fatores) políticos e eleitoreiros, o 

que, conforme será demonstrado mais à frente, é prejudicial a um sistema eficiente de 

transferências intergovernamentais. 

 

Digno de nota, ainda, o chamado termo de parceria (que regulamenta o relacionamento entre o 

Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público - OSCIP’s, assunto de relevância crescente ao longo dos anos), cuja disciplina 

encontra-se no artigo 9º da Lei nº 9.790/99: 
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“Art. 9º Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o instrumento passível 

de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como Organizações 

da Sociedade Civil de Interesse Público destinada à formação de vínculo de 

cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse 

público previstas no art. 3º desta Lei.” 

 

A propósito do termo de parceria, disse o Ministro Walton Alencar Rodrigues, do Tribunal de 

Contas da União: “Depreende-se da Exposição de Motivos da Lei 9.790/99 que o 

estabelecimento dos Termos de Parceria com as Oscips configura instrumento de fomento que 

permite, por um lado, a negociação de objetivos e metas entre as partes, e, por outro, o 

monitoramento e a avaliação dos projetos, possibilitando, assim, maior transparência dos 

produtos e resultados efetivamente alcançados pelas entidades” (ac. nº 1.777/2005 – TCU – 

Plenário, processo nº TC-008.011/2003-5).  

 

O Termo de Parceria deve discriminar direitos, responsabilidades e obrigações das partes 

signatárias (Poder Público e OSCIP), como prevê o “caput” do artigo 10 da Lei nº 9.790/99127. 

 

Entre as cláusulas essenciais do Termo estão a previsão do objeto da parceria, a estipulação de 

metas e resultados, a fixação de critérios objetivos de avaliação de desempenho e a previsão de 

receitas e despesas e obrigações da OSCIP (como a elaboração de relatório sobre a execução e 

                                         
127 O conceito legal de OSCIP foi criado pela Lei nº 9.790/99, regulamentada pelo Decreto nº 3.100/99. Tal sigla 
significa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Trata-se de uma qualificação especial para as 
entidades mais conhecidas como ONGs – organizações não governamentais. A ONG não é um tipo de 
organização, sociedade ou associação reconhecida pelo direito brasileiro. Trata-se de denominação genérica para 
as entidades que, a despeito de serem privadas (não fazem parte da Administração Pública direta ou indireta), 
atuam em áreas típicas do setor público. Daí dizer-se que atuam no chamado terceiro setor (primeiro setor seria o 
Estado e segundo setor, as pessoas e organismos privados com fins de lucro). A criação da qualificação de OSCIP 
faz parte de um movimento não só nacional, mas mundial, em que as esferas pública e privada se aproximam e a 
sociedade passa a desempenhar atividades que antes se entendia serem próprias do Poder Público. Consta do 
acórdão 1777/2005, do Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU, no processo 008.011/2003-5: “8. De 
qualquer modo, até recentemente, o Estado (Primeiro Setor) e o Mercado (Segundo Setor) se apresentavam 
distintos um do outro. Nas últimas décadas, identifica-se a emergência do Terceiro Setor, onde se situam 
‘organizações privadas com adjetivos públicos, ocupando pelo menos em tese uma posição intermediária que 
lhes permita prestar serviços de interesse social sem as limitações do Estado, nem sempre evitáveis, e as 
ambições do Mercado, muitas vezes inaceitáveis’ (José Eduardo Sabo Paes, ‘Fundações e entidades de interesse 
social – Aspectos jurídicos, administrativos, contábeis e tributários’, Brasília Jurídica, 2ª edição , p. 57).” 



 

 
  

105 

publicação, na imprensa oficial, de extrato do termo de parceria e de demonstrativo de sua 

execução física e financeira).  

 

A execução do Termo de Parceria é acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da 

área de atuação e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas de atuação correspondente à 

atividade fomentada (art. 11, “caput”, da Lei nº 9.790/99). Se verificada irregularidade ou 

ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública, o Tribunal de Contas 

responsável e o Ministério Público deverão ser notificados (art. 12).  

 

Segundo o artigo 14 da Lei, a OSCIP publicará, após a assinatura do Termo de Parceria, 

regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 

serviços, bem como para compras e emprego de recursos provenientes do Poder Público.  

 

Também há previsão de que, caso seja adquirido um bem imóvel com recursos provenientes 

da celebração do Termo de Parceria, ele será gravado com cláusula de inalienabilidade (art. 

15).  

 

O Decreto nº 3.100/99 traz algumas outras regras, mais específicas sobre o tema. As 

prestações de contas anuais da OSCIP com parceria com o Poder Público devem envolver a 

totalidade de suas operações patrimoniais e resultados (art. 11, § 1º). Há necessidade de 

auditoria independente nos casos em que o montante de recursos for maior ou igual a R$ 600 

mil (art. 19). Deve ser indicado ao menos um dirigente, responsável pela boa administração 

dos recursos recebidos (art. 22, “caput”). A escolha da OSCIP pode ser feita por meio de 

publicação de edital de concursos de projetos pelo órgão estatal parceiro (art. 23). 

 

Pelas disposições do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os termos de parceria não se 

enquadram no conceito de transferências voluntárias, tendo em vista que não ocorrem no 

âmbito do setor público e entre entes da Federação (a OSCIP é uma entidade privada). Somos 

de opinião de que se trata efetivamente de uma nova modalidade de repasse de recursos, 

envolvendo o comum acordo entre o Poder Público e as Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (entidades privadas que atuam em áreas típicas do setor público), o qual 
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deve discriminar direitos, responsabilidades e obrigações das partes signatárias visando o 

interesse da sociedade. Assim, os termos de parceria têm natureza jurídica diversa das 

transferências voluntárias128.  

 

Voltando às transferências voluntárias, temos que as disposições da Lei de Responsabilidade 

Fiscal vincularam o descumprimento de dispositivos legais ao seu não recebimento, criando 

uma espécie de sanção institucional na própria Lei. 

 

O art. 11 veda a realização de transferências voluntárias para o ente da Federação que não 

instituir, prever e realizar uma efetiva arrecadação, pelo menos de seus impostos de 

competência constitucional.  

 

O art. 23 estabelece que o ente da Federação não poderá receber as referidas transferências 

quando o total de suas despesas de pessoal ultrapassar os limites estabelecidos pela lei, e a 

redução no prazo determinado não for alcançada.  

 

O próprio art. 25, no qual se encontra a definição legal das transferências voluntárias, traz 

algumas exigências para a liberação dos recursos, cabendo destacar o disposto no § 1º, o qual 

afirma que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado 

com o repasse das transferências voluntárias, entre as quais a pontualidade no pagamento de 

tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de 

recursos derivados de convênios anteriores. Entretanto, o § 3º excepciona as sanções de 

suspensão das transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência 

social, o que já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual referendou as 

suas disposições, conforme se percebe do seguinte precedente: 

 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONVÊNIO. LIBERAÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO. 

                                         
128 Optamos por tratar os termos de parceria conjuntamente com as transferências voluntárias, tendo em vista o 
caráter discricionário da liberação desses recursos. 
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APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. REQUISITO 

DISPENSÁVEL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 25, § 3º, DA LC 101/2000. 

PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 

1. Na hipótese examinada, o Município de Pontal do Paraná/PR impetrou mandado de 

segurança preventivo no qual objetiva o recebimento de verbas públicas decorrentes 

de convênio firmado com o Estado do Paraná, que tem por objeto o auxílio financeiro 

ao ente público para oferecer condições à prestação de serviços de transporte escolar 

aos alunos da rede de ensino público estadual residentes na área rural do município, 

independentemente da apresentação de certidão negativa ao Tribunal de Contas, a 

qual estaria prevista no referido convênio. 

2. A interpretação do art. 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, 

permite afirmar que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade 

do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a 

pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em 

relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores. 

Entretanto, a própria norma excepciona no § 3º as sanções de suspensão das 

transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência 

social, hipótese configurada nos autos. 

3. ‘A certidão emitida pelo Tribunal de Contas em favor do município não é requisito 

para a liberação de recursos financeiros relativos a convênio celebrado entre a 

municipalidade e o Estado com o objetivo de auxiliar financeiramente a manutenção e 

o desenvolvimento do ensino fundamental público. Inteligência do art. 25, § 3º, da LC 

n. 101/2000’ (excerto da ementa do RMS 20.044/PR, 2ª Turma, Rel. Min. João Otávio 

de Noronha, DJ de 10.10.2005). 

4. Provimento do recurso ordinário” (RMS 21610 / PR, Relatora Ministra Denise 

Arruda, DJ 16/02/2009). 

  

O art. 31 vincula o recebimento de transferências voluntárias ao vencimento do prazo para 

retorno da dívida consolidada ao limite estabelecido. 
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O art. 51 estabelece que o Poder Executivo da União promoverá a consolidação nacional, e 

por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, bem 

como sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Em face disso, os 

Estados e os Municípios deverão encaminhar suas contas ao Poder Executivo dentro dos 

prazos estabelecido na LRF. O descumprimento dos prazos previstos impedirá - até que a 

situação seja regularizada - que o ente da Federação receba transferências voluntárias. 

 

O art. 52 sujeita o recebimento das transferências voluntárias à publicação de um Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária (RREO) até trinta dias após o encerramento de cada 

bimestre.  

 

Também sujeita o recebimento das referidas transferências, caso o Relatório de Gestão Fiscal - 

que evidencia todos os limites estabelecidos na LRF – não seja emitido ao final de cada 

quadrimestre e publicado até 30 dias após o encerramento do período ao qual corresponder 

(art. 55). 

 

Assim, a LRF criou uma série de restrições ao recebimento de transferências voluntários aos 

entes subnacionais, de modo a promover e a incentivar uma política de gestão responsável 

pelos seus dirigentes. Trata-se de opção política do legislador complementar, vincular o 

recebimento das transferências voluntárias ao cumprimento de certos dispositivos da LRF, e 

que está em conformidade com a natureza dessas transferências. 

 

Também a Constituição Federal de 1988 tem disposição semelhante, afirmando que é vedada a 

“ transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por 

antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, 

para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios” (art. 167, X).  
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A seguir, iremos transcrever duas formas alternativas de classificação das transferências 

intergovernamentais, o que demonstra a multiplicidade de critérios que podem ser adotados 

para esse objetivo129.  

 

3.1.3. A classificação adotada por Sérgio Prado, Waldemir Quadros e Carlos Eduardo 

Cavalcanti 

 

Os autores citados classificam as transferências intergovernamentais de acordo com a sua 

função primordial130. Assim, a classificação adotada abrange: as devoluções tributárias, as 

transferências compensatórias, as transferências redistributivas e as transferências 

discricionárias. As transferências discricionárias já foram tratadas no tópico anterior, motivo 

pelo qual iremos nos ocupar apenas dos outros três tipos. 

 

As devoluções tributárias abrangem os “recursos para os quais há conexão direta entre o fato 

gerador do tributo e a alocação de receita. Nesse caso, os governos de nível superior 

cumprem apenas o papel de arrecadador substituto, ao repassarem os recursos para os níveis 

inferiores, sem condicionalidades, como dotação orçamentária livre”131. Os autores afirmam 

que esse tipo de transferência “é uma quase-arrecadação própria para o orçamento do 

governo local, tem posição equivalente à receita própria e deve ser encarado como tal” 132. 

 

Tais fluxos são neutros, de modo que cada jurisdição recebe uma parcela da arrecadação 

central diretamente relacionada à sua capacidade fiscal, ou seja, parcela da base tributária 

contida em seu espaço territorial, de acordo com as regras vigentes. Assemelham-se à 

participação direta, que já foi tratada anteriormente no presente trabalho. Como exemplo, 

podemos citar as transferências listadas no art. 158 da CF/88. 

                                         
129 Sobre a utilidade das classificações, Régis Fernandes de Oliveira afirma que “o que importa é a escolha do 
critério, para que se possa chegar a uma classificação útil. Vê-se, pois, que o fundamental, na classificação, é a 
escolha do critério de discriminação que será utilizado para apartar o objeto de estudo. Não haverá, nunca, a 
certeza da classificação. Para nós, o que vale é trazermos uma classificação que seja, ao mesmo tempo, útil e 
jurídica. A discriminação deve levar em conta o rigor jurídico”. In “ Receitas não tributárias (taxas e preços 
públicos)”. São Paulo: Malheiros Editores, 2ª Ed. 2003, p. 62. 
130 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 46 a 52. 
131 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 46. 
132 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 21. 
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As transferências compensatórias, por sua vez, são decorrentes “de mecanismos destinados a 

evitar o impacto negativo de mudanças operadas no sistema tributário; no caso, a 

desoneração fiscal das exportações, sobre a arrecadação dos governos sub-nacionais” 133. 

 

Como exemplos de transferências compensatórias, temos o Fundo de Compensação pela 

Exportação de Produtos Industrializados, instituído pelo artigo 159, II, da CF/88 e as 

transferências decorrentes da desoneração dos produtos semi manufaturados, bens de capital e 

dos produtos para consumo próprio das empresas relativa ao ICMS, consoante a Lei 

Complementar nº 87/96. 

 

Por último, temos as transferências redistributivas, cuja função principal é “operar a 

redistribuição dos recursos de modo a atenuar os desequilíbrios entre jurisdições” 134. Tais 

transferências não “guardam proporcionalidade com a distribuição territorial das bases 

tributárias. O caráter redistributivo das transferências não se identifica necessariamente, 

portanto, com a redução das desigualdades. Uma transferência pode ser redistributiva, no 

sentido aqui empregado, e ao mesmo tempo contribuir para aumentar a desigualdade ou, no 

mínimo, preservá-la. Um exemplo no sistema de transferências brasileiro é a redistribuição 

de 25% dos recursos federais compensatórios (IPI-EXP e Seguro-Receita) para os 

municípios, que não guarda nenhuma relação com o fato gerador – compensação de perdas 

por exportações – e é feita com base em critérios regressivos: a distribuição é proporcional 

ao valor agregado do governo local” 135.  

 

Como exemplo, os autores citam os Fundos de Participação de Estados e Municípios, Sistema 

Cota-Parte, o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Fundef136. 

 

                                         
133 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 47. 
134 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 48. 
135 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 31. 
136 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit., p. 48. O Sistema Cota-Parte corresponde à 
Cota-Parte do ICMS, Fundo de Compensação à Exportação e Seguro-Receita. A Emenda Constitucional nº 53, de 
2006, transformou o Fundef em Fundeb, sendo o seu funcionamento regulamentado pela Lei nº 11.494, de 2007. 
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3.1.4. A classificação adotada por Marcos Mendes, Rogério Boueri Miranda e Fernando 

Blanco Cosio 

 

Outra classificação é aquela proposta por Marcos Mendes, Rogério Boueri Miranda e 

Fernando Blanco Cosio. Os autores citados dividem as transferências intergovernamentais 

utilizando dois critérios básicos: a condicionalidade e a contrapartida137.  

 

Inicialmente, os autores tratam das transferências quanto a sua condicionalidade.  

 

Assim, temos as chamadas transferências incondicionais redistributivas, aquelas que “não têm 

sua aplicação vinculada a nenhum fim específico. O ente transferidor repassa os recursos ao 

ente beneficiário, que poderá usar os recursos para os fins de sua preferência. Elas são 

‘redistributivas’ porque os critérios de repartição dos recursos entre os governos 

subnacionais beneficiários são definidos por fórmulas, redistribuindo-se os recursos em 

relação ao local (estado ou município) de origem da arrecadação”138. É o tipo de 

transferência mais utilizado no Brasil, cujos exemplos clássicos são os Fundos de Participação 

dos Estados e Municípios. 

 

As transferências incondicionais devolutivas são aquelas, cujo “critério de distribuição 

determina que os recursos sejam entregues ao governo subnacional onde ocorreu a 

arrecadação, em vez de serem distribuídas por uma fórmula que leve em conta outros fatores 

demográficos ou socioeconômicos. Esse é o caso, por exemplo, do repasse do ICMS aos 

municípios (embora essa transferência também contenha algum caráter redistributivo) ou da 

arrecadação do Imposto Territorial Rural pela União, com repasse de 100% dos valores 

arrecadados aos municípios de origem” 139. Esse tipo de transferência é indicado para os casos 

em que se quer preservar a eficiência do sistema tributário, mediante a centralização da 

arrecadação, e, ao mesmo tempo, garantir recursos suficientes para que os entes menores 

                                         
137 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Transferências intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e 
proposta de reforma. Consultoria Legislativa do Senado Federal (Coordenação de estudos). Brasília: abril, 2008, 
p. 17 a 22. 
138 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 17. 
139 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 18. 
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financiem suas necessidades de caixa. Por ser incondicional, essa transferência amplia a 

autonomia dos governos receptores. 

 

As transferências condicionais voluntárias, no Brasil, são representadas pelos acordos e 

convênios. Segundo os autores, elas “apresentam grande flexibilidade para lidar com 

situações específicas ou imprevisíveis” 140. São as transferências voluntárias já estudadas no 

presente trabalho. Tais transferências favorecem a discricionariedade do governo concedente, 

que pode direcionar politicamente os recursos. 

 

As transferências condicionais obrigatórias “podem possuir caráter redistributivo se forem 

adequadamente desenhadas. São mais adequadas que as transferências incondicionais 

quando o objetivo é induzir a melhoria de algum indicador social ou reduzir a desigualdade 

desses indicadores entre regiões ou estados. (...) O SUS e o Fundeb são os exemplos mais 

marcantes deste tipo de transferência” 141. A grande virtude desse tipo de transferência está 

relacionada à internalização das externalidades, aspecto marcante no caso de educação e da 

saúde. A migração de alunos educados em cidades pequenas para centros maiores, levando 

consigo todo o capital humano adquirido na sua cidade natal, poderia desestimular os gestores 

da pequena localidade a investirem o mínimo necessário em educação, tendo em vista que não 

haveria uma retribuição direta (esse aluno, na sua fase adulta, iria desenvolver todo o seu 

potencial produtivo no grande centro, sem colaborar diretamente para o desenvolvimento da 

localidade onde nasceu). Assim, essas transferências condicionais obrigatórias podem reduzir 

os custos desses serviços de educação e de saúde pelos entes menores, estimulando uma 

produção maior do que o fariam de forma isolada. 

 

As transferências ao setor produtivo privado são utilizadas “para subsidiar empreendimentos 

privados em regiões mais atrasadas, que, na, ausência desses subsídios, não teriam condições 

de competir pelo investimento com os centros mais avançados em função de desvantagens 

como infra-estrutura precária, maior distância dos grandes centros consumidores ou pior 

qualidade da mão-de-obra. Esse é o caso, por exemplo, dos fundos constitucionais de 

                                         
140 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 19. 
141 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 20. 
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financiamento (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte – FNO e Fundo Constitucional de Financiamento 

do Centro-Oeste – FCO)”. Os autores afirmam que “esse tipo de transferência não é 

intergovernamental porque seus receptores não são governos subnacionais. No entanto, tendo 

em vista que são direcionados para regiões mais atrasadas e que são financiados por receita 

fiscal, têm significativo impacto no equilíbrio federativo” 142. 

 

São citadas, ainda, as transferências diretas a indivíduos, por sua capacidade de “enviar os 

recursos para as localidades mais pobres e pela possibilidade de evitar a captura das 

transferências intergovernamentais pelas elites locais, ao estabelecer um canal direto entre o 

governo central e a população pobre” 143. Essa sistemática de transferência sofre grandes 

críticas, pois são muito abertas à ingerência política. 

 

Outro critério observado pelos autores seria a contrapartida.  

 

As transferências sem contrapartida, ou block grants, são “realizadas sem exigência de 

contrapartida financeira por parte dos governos receptores. Sua contribuição para a 

autonomia subnacional depende das condicionalidades impostas, mas em termos financeiros 

esse tipo de transferência implica menor comprometimento dos governos locais, o que pode 

contribuir para o aumento do grau de liberdade destes” 144. 

 

As transferências com contrapartida, ou match grants, abrangem “um mecanismo no qual às 

contribuições realizadas pelo governo doador devem corresponder aportes do governo 

central receptor em uma proporção estabelecida. Assim, por exemplo, o governo central pode 

se dispor a transferir aos governos locais, para programas de preservação ambiental, R$ 15 

para cada R$ 100 aplicados nessa área, o que equivale a um subsídio de 15% aos gastos com 

preservação ambiental” 145. 

 

                                         
142 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 20. 
143 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 21. 
144 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 21. 
145 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 21. 
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Por fim, temos as denominadas transferências equalizadoras, nas quais se “busca estabelecer 

um valor mínimo, comumente em termos per capita, a ser utilizado por cada governo local em 

um determinado programa ou ação. Em geral, os governos subnacionais são obrigados a 

utilizar uma parcela mínima de suas receitas para determinado programa e se esta parcela 

não for suficiente para atingir um determinado piso de recursos, o governo federal fornece a 

complementação. O SUS e o Fundeb são os exemplos mais notáveis desse tipo de 

transferência no Brasil”146.  

 

3.2. Objetivos e justificativas das transferências intergovernamentais 

 

São vários os objetivos e as justificativas das transferências intergovernamentais. Entretanto, é 

possível afirmar que o seu principal objetivo é permitir a própria sobrevivência do Sistema 

Federativo de Estado, propiciando aos entes subnacionais os recursos financeiros necessários 

para a satisfação das suas necessidades. 

 

De início, cumpre esclarecer que tais distribuições de recursos originaram-se, no mais das 

vezes, de fatores históricos ou culturais e não da aplicação da racionalidade econômica. 

Acerca do tema, Marcos Mendes salienta que: "Quando os economistas passaram a olhar o 

federalismo sob o prisma da racionalidade econômica, o que ocorreu por volta de 1950, as 

federações já existiam. Mudar tradições políticas e alterar pactos constitucionais é um 

processo lento e difícil. Assim, pode-se dizer que o federalismo fiscal procura estabelecer 

parâmetros de racionalidade e eficiência econômica que orientem os ajustes na organização 

das federações, à medida que o processo político permita tais alterações"147. 

 

A seguir, são listados os principais objetivos e justificativas das transferências 

intergovernamentais. 

 

3.2.1. Distribuição de competências materiais no Estado Federado 

                                         
146 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p. 22. 
147 MENDES, M. Federalismo Fiscal. In: BIDERMAN, C.; ARVATE, P. Economia do Setor Público no Brasil. 
Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 423. 
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As transferências intergovernamentais desempenham um importante papel fornecendo os 

recursos financeiros necessários para as unidades subnacionais, a fim de que elas possam 

desempenhar as funções que lhe foram atribuídas, provendo bens e serviços de qualidade para 

a coletividade. 

 

No que tange à distribuição de responsabilidades de gastos, Marcos Mendes aponta que "cada 

bem público deve ser provido pelo nível de governo que represente de forma mais próxima a 

área geográfica que se beneficia do bem"148.  

 

Desta forma, existiriam os serviços de caráter local (iluminação, pavimentação, zoneamento 

urbano, transportes públicos, regulamentação de atividades comerciais locais, etc.), que devem 

ficar a cargo das municipalidades, e os de caráter nacional (defesa, estabilidade monetária, 

relações internacionais, etc.), que devem ser providos pelo governo central. 

 

A despeito desta orientação geral, Marcos Mendes149 aponta diversos fatores que devem ser 

levados em conta na atribuição de responsabilidades de gasto entre os entes federados: a) 

economias de escala; b) heterogeneidade das preferências locais; c) externalidades envolvidas 

e sua amplitude geográfica; d) capacidade financeira de cada nível de governo. 

 

Fala-se, também, no já citado princípio da subsidiariedade, segundo o qual as funções públicas 

devem ser exercidas pelo nível de governo mais descentralizado possível, a menos que haja 

demonstrações concretas de que tais serviços podem ser exercidos de forma mais eficaz por 

níveis mais altos de governo. 

 

Não é difícil perceber que os serviços de limpeza urbana, pavimentação e iluminação são 

muito mais eficientes quando prestados pelo centro de poder local, o qual tem uma 

familiaridade muito maior com as necessidades da comunidade que ali reside (o prefeito do 

Município, por exemplo, tem mais facilidade para identificar qual a rua que necessita de 

                                         
148 Op. cit., p. 423. 
149 Op. cit, p. 432. 



 

 
  

116 

reparos em sua iluminação que o governador de Estado ou o presidente da República). Por 

outro lado, a política monetária e cambial deve ficar a cargo do poder central de governo, 

tendo em vista a sua relevância nas relações internacionais e a necessidade de unidade e 

padronização.  

 

3.2.2. Distribuição de competências tributárias no Estado Federado 

 

No tocante à distribuição das competências tributárias, a literatura econômica aponta diversos 

critérios para se avaliar se um tributo é adequado ou não à cobrança local.  

 

O primeiro é a mobilidade da base tributária. Nos tributos que sejam incidentes sobre bases 

móveis (tais como renda, consumo e patrimônio móvel), se a cobrança ficar a cargo das 

municipalidades, os contribuintes tenderão a se deslocar para outras localidades de modo a 

obter uma menor tributação. 

 

Marcos Mendes150 cita o exemplo da tributação sobre a renda: "Se dois municípios impõem 

impostos sobre a renda de seus residentes, e um cobra uma alíquota mais alta que o outro, 

haverá uma indução à migração das pessoas para a cidade que cobra menos imposto. O 

raciocínio para o imposto de renda também vale para tributos sobre o lucro das empresas ou 

a sua folha de pagamento. Delegar a cobrança desse tipo de imposto a governos municipais e 

estaduais seria um estímulo à guerra fiscal, na qual cada governo procuraria cobrar o 

mínimo possível com vistas a atrair investimentos para seu território". 

 

Por outro lado, recomenda-se que os tributos incidentes sobre o patrimônio imobiliário sejam 

instituídos e cobrados pela administração tributária municipal. É o que ocorre no nosso 

ordenamento jurídico com o IPTU, cuja competência para a sua instituição é dos Municípios. 

 

                                         
150 Op. cit., p. 431. 
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O segundo fator é a distribuição das bases tributárias pelo território nacional. Se houver uma 

distribuição desigual, os tributos devem ser de competência nacional. Caso contrário, a 

tributação servirá como forma de acentuar as disparidades regionais151.  

 

O terceiro fator refere-se à possibilidade de "exportação de tributos". Para que os tributos 

permaneçam no âmbito local, é recomendável que não exista a possibilidade de sua exportação 

para não residentes. Tal ocorre, no Brasil, com o ICMS cobrado na origem e não no destino, 

conforme revela Marcos Mendes152: "Se for cobrado ''na origem'' (onde o bem é produzido), o 

indivíduo que consumir o bem no estado B estará financiando o governo do estado A, onde a 

mercadoria foi produzida, uma vez que o valor do imposto é embutido no preço da 

mercadoria. Se o IVA fosse arrecadado ''no destino'', o consumo só poderia ser taxado pela 

comunidade onde reside o consumidor, o que evitaria a exportação de tributos". 

 

O quarto fator refere-se à facilidade de administração ou economia de escala na cobrança do 

tributo. Quanto maior a economia de escala envolvida na cobrança de um determinado tributo, 

maior o argumento para que este seja mantido no nível nacional.  

 

É o que ocorria, por exemplo, com a extinta CPMF, contribuição cuja administração e 

cobrança ficava a cargo da União. Além da complexidade da cobrança, tendo em vista a sua 

incidência sobre as movimentações financeiras dos contribuintes, ela foi utilizada como 

instrumento para que a Administração Fiscal tivesse acesso aos dados da vida bancária dos 

contribuintes e, com base neles, exigisse o recolhimento de outros tributos que não a CPMF 

(em especial o imposto de renda). 

 

O quinto fator refere-se à sensibilidade às alterações no nível de crescimento da economia. 

Segundo Ter-Minassian153, devem ser atribuídos ao governo central tributos que tenham uma 

elevada elasticidade-renda. Esta atribuição provê o governo central de instrumentos de 

estabilização e, além disso, protege os orçamentos locais das variações cíclicas da economia. 

                                         
151 TER-MINASSIAN,T. Intergovernmetal fiscal relations in a macroeconomic perspective: na overview. In: 
____. Fiscal federalism in theory and practice. Washington: International Monetary Fund, 1997, p. 9. 
152 Op. cit., p. 430. 
153 Op. cit., p. 9. 
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É o caso do IOF, o imposto sobre operações financeiras, cuja utilização serve a propósitos 

extrafiscais, como, por exemplo, aumentar (atrair) os investimentos estrangeiros para o Brasil 

ou mesmo dificultar (inibir) o repatriamento do capital estrangeiro aqui investido. Com efeito, 

o aumento ou a redução da alíquota do IOF é um poderoso instrumento a ser utilizado para 

que se alcancem tais objetivos de política financeira. 

 

Por fim, há um consenso geral de que os tributos sobre o comércio exterior devem ser 

atribuídos ao governo central. É o que ocorre em nosso ordenamento jurídico, por exemplo, 

com o Imposto de Importação e o Imposto de Exportação (também tributos extrafiscais), cujo 

principal serventia não é arrecadatória, mas, sim, de corrigir anomalias no comportamento 

estatal (por exemplo, inibir as importações de determinado produto, com o objetivo de 

desenvolver o mercado interno). 

 

3.2.3. Redução do desequilíbrio fiscal vertical 

 

Outro objetivo das transferências intergovernamentais compreende a redução do desequilíbrio 

fiscal vertical. As transferências buscam compatibilizar as receitas e as despesas atribuídas aos 

governos subnacionais. Isso porque a atribuição constitucional de competências materiais e 

tributárias aos entes descentralizados deve seguir critérios de eficiência e racionalidade 

econômica, de modo que, no mais das vezes, o nível de governo no qual está concentrada a 

prestação de bens e serviços públicos não é contemplado com receitas próprias suficientes 

para o atendimento dessas tarefas. 

 

De uma forma geral, as economias reais são caracterizadas por algum grau de centralização 

das competências e da arrecadação tributária em relação à distribuição de encargos e, 

consequentemente, exigem um sistema de transferências intergovernamentais.  

 

Pode-se dizer que, nos primeiros estágios do desenvolvimento de um Estado, as prioridades 

das responsabilidades do setor público são o desenvolvimento da infra estrutura, a provisão de 

necessidades básicas de vida e a estabilidade econômica, o que tende para a centralização 
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fiscal. Entretanto, com o desenvolvimento econômico e a urbanização, a necessidade de gastos 

públicos é deslocada para os serviços providos pelos governos locais, tais como serviços 

sociais e saneamento básico. Sem receitas próprias em montante suficiente, os governos locais 

tornam-se inaptos para proverem níveis adequados de serviços públicos.  

 

Esta diferença entre as responsabilidades de gastos e a arrecadação própria deve ser suprimida 

de duas formas: atribuindo-se uma maior competência tributária para os governos locais ou 

fazendo-se as transferências intergovernamentais.  

 

No que se refere à primeira alternativa, tendo em vista que a atribuição de competência 

tributária no Brasil está prevista na própria Constituição Federal, é fácil perceber que existem 

restrições e dificuldades para a atribuição tributária mais abrangente aos governos locais. 

 

Quanto às transferências intergovernamentais, existe a dificuldade de se determinar esta 

diferença (necessidade de recursos x responsabilidade de gastos) para cálculo do montante das 

transferências. Trata-se, de certa forma, de uma medida essencialmente subjetiva. Nada 

obstante, alguns Estados estabelecem esse montante com base em padrões mínimos de 

prestação de serviços públicos. 

 

3.2.4. Equalização inter-regional 

 

A equalização inter-regional é outro importante objetivo a ser alcançado pelas transferências 

intergovernamentais. Torna-se especialmente relevante em Estados com grande extensão 

territorial e com acentuadas disparidades regionais, tais como o Brasil, exemplo típico de 

desigualdade regional, uma vez que são elevadas as diferenças de renda entre os estados das 

regiões Norte e Nordeste e os estados do Sul e Sudeste. Em casos como esse, o caráter 

redistributivo das transferências governamentais tende a ser bastante valorizado. Trata-se de 

criar um sistema de transferências que tenha, como efeito líquido, a retirada de recursos fiscais 

das regiões mais desenvolvidas para redirecioná-los para as regiões menos desenvolvidas. 
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Há diversas justificativas para a implementação desse tipo de transferência. A primeira delas 

seria a de se utilizar os governos estaduais e municipais como instrumento para promover uma 

redistribuição pessoal da renda. Dada a dificuldade de logística e de informação para a 

implementação, em âmbito nacional, de uma política de transferência em dinheiro para 

pessoas de baixa renda, os governos subnacionais funcionariam como agentes do governo 

central, recebendo recursos e encarregando-se da sua distribuição em âmbito local, mediante a 

implantação de políticas redistributivas. Seria uma aplicação do princípio da subsidiariedade 

no âmbito da política de redistribuição de renda no governo central. 

 

O problema desse tipo de redistribuição é que, em um contexto de baixa accountability154, as 

elites locais podem se apropriar das transferências recebidas, não executando qualquer política 

redistributiva. Assim, os contribuintes das regiões mais ricas transfeririam recursos para os 

indivíduos de alta renda das regiões mais pobres. 

 

Outro problema é que a renda ou o uso do grau de desenvolvimento humano regional como 

sinônimo para nível de renda é um indicador pouco apurado, uma vez que pode existir grande 

dispersão nos níveis de renda e de desenvolvimento humano intrarregionais. É o caso de 

periferias pobres que circundam cidades de renda média elevada ou de áreas deprimidas 

situadas em estados desenvolvidos (Vale do Ribeira no Estado de São Paulo e o Vale do 

Jequitinhonha no Estado de Minas Gerais). Uma vez que os critérios de partilha das 

transferências redistributivas não são capazes de contemplar toda essa diversidade, pode haver 

erro de focalização das transferências. 

 

Um segundo argumento estaria no campo da eficiência. Estados ou municípios com economia 

menos desenvolvida têm uma base tributária menor. Supondo que o objetivo da federação seja 

oferecer bens e serviços públicos em quantidade e qualidade similar em todos os estados e 

municípios, isso significa que aqueles que têm base tributária mais restrita terão de aplicar 

alíquotas mais elevadas para obter uma receita similar à dos demais e, com isso, cumprir a 

meta de oferecer bens e serviços no mesmo padrão de qualidade e quantidade. 

                                         
154 O conceito de accountability será estudado mais à frente, mas pode ser entendido como sendo um dever de 
prestação de contas dos administradores.  
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A redistribuição regional de recursos mediante transferências também pode apresentar uma 

perspectiva de redução das desigualdades ao longo do tempo. Nesse caso, além de 

transferência de livre aplicação, as regiões mais atrasadas receberiam, também, recursos de 

uso condicionado a investimentos capazes de reduzir as suas desvantagens comparativas. Isso, 

em geral, passa pela redução de custos de transporte de mercadorias até os grandes centros 

consumidores, disponibilidade de crédito subsidiado a investidores privados, qualificação de 

mão de obra e melhoria da infra estrutura de transportes e comunicações.   

 

A equidade inter-regional é consequência da aplicação dos princípios da igualdade e da justiça 

social.  

 

A própria Constituição Federal de 1988 reconhece serem as transferências 

intergovernamentais instrumentos de equilíbrio federativo, ao estabelecer, em seu artigo 161, 

inciso II, que os Fundos de Participação têm como objetivo “promover o equilíbrio sócio-

econômico entre estados e municípios”. 

 

Prado, Quadros e Cavalcanti155 informam que: "A distribuição excessivamente irregular das 

bases tributárias e as diferenças na eficiência de arrecadação entre regiões geopolíticas 

levam, em geral, a que os níveis superiores de governo redistribuam a receita arrecadada. 

Esse tipo de transferência, em termos de tipo ideal, teria predominantemente o caráter de 

suplementação orçamentária, orientada por parâmetros como população, receita per capita e 

renda per capita". 

 

Do mesmo modo que na redução dos desequilíbrios verticais, não há consenso quanto à forma 

de se determinar o montante a ser transferido para promover a equidade horizontal.  

 

Alguns governos adotam a equalização de capacidade fiscal para promover determinado nível 

de serviço público pelos governos locais. Tal equalização visa prover cada governo local com 

                                         
155 PRADO, S.; QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Op. cit. p. 21. 
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recursos suficientes (receitas próprias acrescidas de transferências) para prestar um 

determinado nível centralmente determinado de serviços. As diferenças dos custos de 

prestação de serviços podem ou não ser levadas em conta neste sistema de transferências. 

 

Nessa hipótese, as transferências estão baseadas nas medidas de capacidade fiscal (potencial) 

de cada uma das jurisdições (e não nas receitas reais).  

 

3.2.5. Externalidades 

 

Outra justificativa para as transferências intergovernamentais é a mitigação ou internalização 

das externalidades positivas156.  

 

A existência de externalidades distorce as decisões federativas, isso porque elas levam a uma 

dissociação entre o pagamento dos custos e o usufruto dos benefícios. A socialização dos 

benefícios e a particularização dos custos levam, por exemplo, a uma tendência de 

subprovisão do bem público em questão, fazendo com que interesses locais destoem do 

interesse nacional. 

 

Suponha-se, por exemplo, que os investimentos em educação sejam responsabilidade do 

governo de alguma esfera subnacional. Esse governo poderia ter interesse em reduzir o gasto 

com educação abaixo do montante considerado nacionalmente ótimo, uma vez que algumas 

das crianças beneficiadas por tais gastos irão eventualmente migrar e o investimento do 

governo local que a educou renderia frutos para outras localidades. Além disso, mesmo que o 

aluno não migre, parte do benefício da sua educação será captado por todo o país (por 

exemplo, através do aumento da produtividade do seu trabalho), não sendo, por isso, incluído 

                                         
156 As externalidades são os efeitos colaterais da produção de bens ou serviços sobre outras pessoas que não estão 
diretamente envolvidas com a atividade. Em outras palavras, as externalidades referem-se ao impacto de uma 
decisão sobre aqueles que não participaram dessa decisão. As externalidades podem ter efeitos positivos ou 
negativos, isto é, podem representar um custo para a sociedade, ou podem gerar benefícios à mesma. Um 
exemplo típico de externalidade negativa é a da fábrica que polui o ar, afetando a comunidade próxima. No 
entanto, o estímulo à economia regional, como resultado da demanda de serviços pela fábrica, pode representar 
uma externalidade positiva para a comunidade. 
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no cálculo do gestor local. Nesse caso, a educação apresenta uma externalidade positiva e não 

beneficia somente a localidade que realiza diretamente os investimentos. 

 

Marcos Mendes aponta que: "A preservação ambiental ou a preservação de doenças em uma 

jurisdição, por exemplo, também geram benefícios às comunidades vizinhas. Decidindo 

isoladamente a alocação de recursos públicos, um governo local deixa de computar os 

benefícios a não residentes. A conseqüência seria uma oferta insuficiente daqueles bens". 

 

Estes benefícios externos incentivam o comportamento carona ou "free-rider", conforme 

ilustra Marcos Mendes: "um governo local pode deixar de prover (ou prover em menor 

quantidade) um serviço público uma vez que já goza dos benefícios proporcionados pela 

jurisdição vizinha. Também nesse caso o Brasil apresenta um caso típico. Municípios situados 

próximos a grandes cidades, em vez de construir seus próprios hospitais públicos, preferem 

oferecer ambulâncias para levar seus doentes para o hospital do município vizinho. Com isso 

economizam seus recursos à custa da sobrecarga do sistema que é pago pelos contribuintes 

de outro município"157. 

 

Assim, é preciso levar em conta a importância de assegurar um razoável equilíbrio entre 

prioridades nacionais e preferências locais no desenho de um sistema de transferências. Esses 

dois fatores podem ser conciliados por transferências que internalizem as externalidades, 

como, por exemplo, transferências condicionais com contrapartidas, que podem ser utilizadas 

para reduzir o custo médio de fornecimento de um determinado bem ou serviço público do 

governo promotor. 

 

3.2.6. Razões administrativas 

 

As transferências voluntárias podem ser usadas para a implementação de ações do governo 

central, cuja competência material é concorrente, em locais onde o ente central não dispõe de 

estrutura administrativa para gerenciá-las. Por exemplo, para efetuar a construção de moradias 

                                         
157 Op. cit., p. 455. 
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e outros programas habitacionais (atividade de competência comum dos entes federados - art. 

23, IX, CF/88) em municípios do interior, é possível transferir os recursos para a prefeitura 

que, de forma geral e naquela localidade, está mais bem aparelhada para gerenciar as obras 

envolvidas. 

 

É o que ocorre, por exemplo, embora não seja em um município do interior, com a obra do 

Rodoanel em São Paulo, na qual há recursos das três esferas de governo (federal, estadual e 

municipal). Trata-se de obra que transcende as fronteiras do município de São Paulo e tem 

verdadeiro interesse nacional, tendo em vista que grande parte da produção brasileira a ser 

exportada atravessa a cidade de São Paulo em direção ao porto de Santos. 

  

3.3. Características desejáveis do sistema de transferências 

 

O mecanismo de funcionamento de cada transferência específica lhe imprime características 

particulares, que podem ser mais ou menos desejáveis de acordo com o objetivo almejado. Por 

exemplo, transferências condicionais com contrapartidas (matching grants) para a educação 

provocam no governo receptor nível de co-responsabilidade, o que, supostamente, ampliaria a 

relação entre o eleitor e gestor do ente subnacional que recebe a transferência. 

 

Cabe destacar que algumas dessas características podem estar total ou parcialmente em 

confronto com outras, em princípio igualmente desejáveis. Por exemplo, a flexibilidade, por si 

só, é uma característica desejável, porém essa feição pode favorecer a distribuição das 

transferências com base em critérios de apoio político, o que é indesejável do ponto de vista da 

eficiência do sistema. 

 

As transferências equalizadoras, por sua vez, podem promover a diminuição das disparidades 

regionais. Contudo, se tais transferências não forem adequadamente desenhadas poderão criar 

incentivos perniciosos ao exercício da responsabilidade fiscal pelos governos subnacionais. 

 

Uma descrição das imperfeições existentes é importante para que se tenha um diagnóstico a 

partir do qual se possam sugerir mecanismos que busquem potencializar as feições positivas e 



 

 
  

125 

minimizar as negativas de cada modalidade de transferência, de modo a contribuir com o 

pacto federativo da CF/88. A seguir, estão listadas as características mais importantes. 

 

3.3.1. Flexibilidade 

 

Prado, Quadros e Cavalcanti158 consideram necessária a flexibilidade do sistema de 

transferências de forma a permitir ajustes dinâmicos nas transferências intergovernamentais 

em decorrência da variação temporal das demandas por bens e serviços públicos: "(...) a 

distribuição interjurisdicional das demandas por serviços podem apresentar ampla 

variabilidade temporal no médio e longo prazo. Fenômenos como movimentos migratórios 

populacionais e da atividade econômica ou diferentes ritmos de crescimento econômico por 

região, por exemplo, exigem do sistema de transferências capacidade de ajustamento 

dinâmico, ou seja, de se adequar no tempo à variabilidade do perfil da demanda por serviços. 

Quando o sistema de transferências não é estruturado sob um padrão dinâmico, ou seja, 

quando a alteração das participações relativas das jurisdições não é prevista no sistema, o 

ajustamento do montante de recursos transferidos em relação ao novo perfil de necessidades 

depende de reformas sucessivas num sistema estático. Isso esbarra no que chamaremos de 

''ditadura do status quo'': os governos sub-nacionais resistem a qualquer redução relativa de 

suas receitas legalmente garantidas pelo sistema vigente". 

 

Em outra oportunidade, os autores complementam: "Um padrão redistributivo pode ser 

altamente pertinente em um determinado momento e, em seguida, passar a perder qualidade, 

à medida que se efetivem mudanças nas condições econômicas e sociais relativas às diversas 

regiões do país. É, portanto, condição de qualidade e eficiência do sistema que ele contemple 

a revisão periódica dos fluxos de transferências ou, melhor ainda, que a própria sistemática 

de partilha opere com parâmetros móveis, de modo que o sistema reflita alterações relevantes 

nas condições socio-econômicas, ''em tempo real'', na medida do possível" 159. 

 

                                         
158 Op. cit., p. 17. 
159 Op. cit., p. 37. 
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A flexibilidade para que a federação possa lidar de forma eficiente com situações imprevistas 

é uma característica positiva de um sistema de transferências. Um sistema muito rígido 

dificulta as realocações e variações de montantes necessários para que novas situações sejam 

incorporadas com menor custo ou maior benefício social possível. Esses sistemas, quando 

muito engessados, tendem a se perpetuar mesmo quando o sentido original de sua existência 

não está mais presente. 

 

Convém considerar, contudo, que, se muito flexíveis, podem dar vazão a outras características 

indesejáveis, como, por exemplo, a interferência política. Assim, quanto mais flexível for o 

sistema, maior a sua capacidade para acomodar choques, porém maior será também o espaço 

para a sua manipulação política. Trata-se de um dilema que demanda um sistema de 

transferências que minimize o grau de ingerência política dado certo nível de flexibilidade. 

 

Trata-se de crítica atual e plenamente aplicável ao nosso sistema de transferências 

intergovernamentais, que carece de uma efetiva rediscussão, tendo em vista a dificuldade de 

implementação de mecanismos de reavaliação de sua efetividade. A utilização de parâmetros 

estanques, como ocorre, por exemplo, com os Fundos de Participação dos Estados e dos 

Municípios, impede que a sistemática das transferências intergovernamentais acompanhe as 

transformações ocorridas ao longo dos tempos, diminuindo, com isso, a sua capacidade de 

fornecer os recursos necessários e condizentes às necessidades dos entes menores da 

Federação. 

 

3.3.2. Preservação da autonomia dos entes descentralizados 

 

Outra característica recomendável dos arranjos de transferências é a preservação da 

independência dos governos subnacionais para fixar as prioridades locais, as quais não devem 

ser significativamente restringidas pela estrutura dos programas centrais. 

 

O grau de autonomia dos governos subnacionais depende, essencialmente, de dois fatores: da 

parcela de recursos fiscais gerados por arrecadação própria e poder do sistema orçamentário 

dos governos locais para dispor livremente da maior parcela possível de sua receita.  
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A situação mais comum em sistemas federativos é que as receitas dos governos subnacionais 

(principalmente os municípios), tenham uma composição híbrida, de arrecadação própria e 

transferências de outros níveis de governo. Quando isso ocorre, a autonomia dos governos 

subnacionais deixa de depender apenas do seu poder de arrecadação e passa a depender 

também do tipo de vinculação e das condições associadas às transferências. O caso mais 

favorável é o de transferências que não impõem quaisquer condições ao processo orçamentário 

local. No outro extremo, encontram-se as transferências vinculadas a programas específicos e 

que também exijam contrapartida de recursos ou estejam condicionadas à prestação de 

serviços. 

 

Desta forma, uma grande participação das ''matching grants'' (transferências condicionadas 

com contrapartida) na composição do orçamento local restringiria, sobremaneira, a 

possibilidade dos entes descentralizados fixarem suas prioridades locais.  

 

Do ponto de vista dos governos subnacionais, interessa a maximização do volume de 

transferências e a minimização das condições impostas. 

 

Entretanto, deve-se reconhecer que: "em condições de elevada heterogeneidade 

socioeconômica e fortes limites à capacidade do governo de ampliar o financiamento dos 

serviços públicos, um sistema de transferências orientado somente por critérios gerais de 

equalização de gasto com plena autonomia orçamentária tende a tornar incerta a provisão 

dos serviços públicos essenciais, em particular os serviços públicos associados ao chamado 

''resgate da dívida social'' (Prado, Quadros e Cavalcanti160). 

 

3.3.3. Previsibilidade e regularidade das transferências 

 

Para que se possa permitir o planejamento por parte dos governos descentralizados, deve haver 

o mínimo de previsibilidade nas transferências oriundas do governo central. 
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Em razão disso, "a existência de um volume elevado de transferências discricionárias é, 

segundo diversos observadores, prejudicial ao sistema federativo. Um dos principais 

argumentos contrários às transferências discricionárias refere-se à instabilidade que geram 

nos processos orçamentários dos governos subnacionais, que ficam sem parâmetros para 

estimar a evolução dos recursos que receberão a médio prazo" (Prado, Quadros e 

Cavalcanti161). 

 

Assim, um critério relevante, para que se consiga essa equalização, é a estabilidade e a 

regularidade dos fluxos de recursos aos entes subnacionais, assim como a observância estrita 

às normas (legais ou constitucionais) que os regem. Desde que legalmente (ou 

constitucionalmente) formulados e operados nos limites dessas normas, esses fluxos 

aproximam-se do conceito de receita própria arrecadada por cada nível de governo, o que 

daria máxima estabilidade e eficiência ao processo de elaboração do orçamento. 

 

Pela lógica normativa subjacente a essa proposição, é essencial estabelecer uma diferenciação 

clara entre as transferências obrigatórias (legais ou constitucionais) e as transferências 

discricionárias (voluntárias). As transferências obrigatórias devem compor uma base 

orçamentária mínima garantida aos governos subnacionais. 

 

Prado, Quadros e Cavalcanti162 afirmam que “as poucas transferências de recursos existentes 

antes de 1967, do governo federal para os municípios (parcela do Imposto de Renda e do 

Imposto de Consumo), foram frequentemente frustradas – em alguns anos quase 

integralmente -, o que inviabilizou qualquer prática orçamentária de médio prazo. Ainda no 

período posterior à reforma de 1967, nem sempre os fluxos de recursos constitucionalmente 

garantidos tiveram a regularidade desejada” 

 

Sob esse prisma das características desejáveis das transferências intergovernamentais, 

podemos dizer que o sistema brasileiro de transferências que adveio posteriormente à 

                                                                                                                                
160 Op. cit., p. 27. 
161 Op. cit., p. 24. 
162 Op. cit., ps. 37 e 38. 
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Constituição Federal de 1988 cumpre bem o seu papel. Com efeito, as principais 

transferências estão previstas na Constituição Federal (como os Fundos de Participação), o que 

propicia uma desejável previsibilidade de recebimento para os governos subnacionais, em 

especial os Municípios. 

 

3.3.4. Capacidade de não inibir a arrecadação local 

 

Outro critério de avaliação das transferências intergovernamentais é o seu efeito potencial de 

inibir o esforço de tributar ou arrecadar. Um dos maiores desafios dos arranjos de 

transferências é melhorar a equidade do sistema, sem "esterilizar" uma parcela da base 

tributária global. A dificuldade reside em identificar formas de associar equalização e 

dinamismo do arrecadador local, movimentos intrinsecamente contraditórios.  

 

Esse fenômeno é muito comum no Brasil, onde a grande maioria dos Municípios vive quase 

que exclusivamente das transferências intergovernamentais advindas de Estados e União, em 

detrimento da sua competência tributária própria. Em outras palavras, o Município não se 

preocupa em instituir e arrecadar o IPTU e o ISS, por exemplo, tendo em vista que as suas 

necessidades financeiras são supridas com as transferências intergovernamentais. 

 

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 11, inibe esse tipo de comportamento, ao 

determinar que “constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a 

instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional 

do ente da Federação” e, mais à frente, afirma ser “vedada a realização de transferências 

voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput, no que se refere aos impostos”. 

 

Ou seja, a LRF determina que a não instituição dos impostos a que o ente subnacional tem 

direito é motivo impeditivo para que ele receba transferências voluntárias. Trata-se, assim, de 

uma forma encontrada pela legislação complementar para obrigar o ente subnacional a 

usufruir plenamente da sua competência tributária própria, de modo a não ficar dependente 

apenas das transferências intergovernamentais.  
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Existe uma questão que não pode ser ignorada e que merece ser analisada conjuntamente com 

os termos do art. 11 da LRF. Não é raro, em especial no caso dos Municípios com base 

tributária pequena, que o aparelhamento e a manutenção da máquina estatal visando a 

cobrança de determinado tributo tenha um custo superior ao montante que seria arrecadado 

com o mesmo. É o caso, por exemplo, de Municípios eminentemente rurais e que queiram 

instituir e cobrar o ISS (imposto sobre serviços) e o IPTU (imposto sobre a propriedade 

territorial urbana). Nesse caso extremo, somos de opinião que a não instituição dos tributos de 

competência própria do ente federativo é justificável e, de certa forma até recomendável, 

tendo em vista o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF/88) 163. 

 

3.3.5. Accountability 

 

O fato de não haver tradução adequada para esse termo em português tem dificultado a sua 

aplicação nas discussões sobre o federalismo fiscal. Na maioria das vezes, utiliza-se o termo 

“prestação de contas”, embora só capture uma parte do sentido original. Na literatura 

internacional, alguns autores têm definições bastante precisas sobre ele. 

 

Andréas Schedler estuda o conceito de accountability, identificando suas dimensões e distintos 

significados e ênfases. Inicialmente o autor distingue as duas conotações básicas que o termo 

accountability política suscita: a) a capacidade de resposta dos governos (answerability), ou 

seja, a obrigação dos oficiais públicos informarem e explicarem seus atos e b) a capacidade 

(enforcement) das agências de accountability (accounting agencies) de impor sanções e perda 

de poder para aqueles que violaram os deveres públicos.  A noção de accountability é 

basicamente, bidimensional: envolve capacidade de resposta e capacidade de punição 

(answerability e enforcement).  

 

                                         
163 “Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e indireta e a seus agentes a 
persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, 
transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela adoção dos 
critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a 
evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social” (MORAES, Alexandre de. Reforma 
Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3º ed., São Paulo: Atlas, 1999, p. 30.). 
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A noção de accountability política pressupõe a existência do poder e a necessidade de que este 

seja controlado. Isso constitui sua razão de ser.  O autor, delineando uma concepção radial da 

noção de accountability, identifica três formas básicas pelas quais se pode prevenir o abuso do 

poder: a) sujeitar o poder ao exercício das sanções; b) obrigar que este poder seja exercido de 

forma transparente e c) forçar que os atos dos governantes sejam justificados. A primeira 

dimensão remete à capacidade de enforcement e as duas outras têm a ver com a capacidade de 

resposta dos oficiais públicos164. 

 

Seabright define accountability como um problema do tipo agente-principal, onde a população 

é o principal e o governo o agente, cujos interesses nem sempre são convergentes com aqueles 

do principal. Este último tem, no entanto, uma capacidade imperfeita de monitoramento das 

ações do primeiro. Quanto mais imperfeita essa capacidade, menor a accountability do 

sistema. Em situações de baixa accountability, um governo que não atenda às prioridades de 

seus eleitores pode, em tese, conseguir a sua reeleição165. 

 

Portanto, um sistema federativo que amplie a accountability é desejável para que a população 

exerça de fato o controle sobre os seus governantes e possa tomar decisões com racionalidade 

e clareza sobre a permanência ou não deles, bem como possa monitorar a maior ou menor 

eficiência na aplicação dos recursos públicos, em especial as transferências recebidas.  

 

3.3.6. Redução do hiato fiscal 

 

O perfil econômico, o tamanho e a taxa de crescimento da população, a densidade 

demográfica ou a localização geográfica determinam marcantes diferenças na cesta mais 

eficiente de bens públicos de cada comunidade. Certamente, todas as cidades gostariam de ter 

um hospital público amplamente aparelhado para atender a todo tipo de enfermidade. Isso, 

porém, não é economicamente viável em pequenas comunidades, que não apresentam escala 

                                         
164 SCHEDLER, Andréas. Conceptualizing accountability. Andreas Schedler, Larry Diamond, Marc F. Plattner 
(eds.) The sel-Restraining State. Power and Accountability in new democracies. Boulder and London, Lynne 
Rienner Publishers. 1999, p. 14. 
165 SEABRIGHT, P. Accountability and Descentralization in Government: An Incomplete Contract Model. 
European Economic Review, 40:61-89, 1996. 
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suficiente para operar esse tipo de serviço público (não seria eficiente montar um sistema de 

transferências destinado a financiar um padrão de gastos públicos como esse). 

 

Por outro lado, grandes cidades necessitam de investimentos públicos de alta monta para lidar 

com problemas complexos, como congestionamento de tráfego, combate ao crime organizado, 

coleta de grande quantidade de lixo, remoção de habitações precárias em áreas de risco, 

controle de poluição ambiental, além de outros problemas decorrentes da elevada escala de 

operação e alta densidade populacional. 

 

Os serviços públicos ofertados pelas comunidades rurais são inferiores a serviços semelhantes 

ofertados pelas comunidades urbanas, enquanto áreas de maior densidade necessitam serviços 

públicos de custos mais elevados e intensivos em capital. 

 

Os argumentos acima indicam que igualar custo marginal de financiamento e benefícios 

marginais de bens e serviços públicos exige que se levem em conta não apenas as diferenças 

de capacidade de financiamento, mas também as diferenças no nível ótimo de provisão de 

serviços públicos. 

 

Isso remete ao conceito de hiato fiscal, que pode ser definido como a diferença entre o custo 

do conjunto de bens e serviços públicos necessários e economicamente viáveis em uma 

determinada cidade e a capacidade local de financiamento dessa despesa para um dado nível 

de custo marginal de financiamento166. 

 

Em consequência, cidades de baixa capacidade fiscal (alto custo marginal de financiamento), 

mas que também têm pouca demanda viável por bens e serviços públicos terão pequeno hiato 

fiscal, enquanto cidades com maior capacidade de arrecadação (menor custo marginal de 

financiamento) que enfrentem uma demanda alta e crescente por bens e serviços públicos 

podem ter um hiato fiscal maior. Não serão incomuns situações em que cidades de maior 

                                         
166 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Op. Cit. p.13. 
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capacidade fiscal acabem necessitando de mais transferências do que aquelas com menor 

potencial de arrecadação. 

 

Logo, os mecanismos de transferência que têm por objetivo suplementar as verbas locais não 

podem se preocupar apenas com a capacidade de arrecadação dos governos locais, mas 

devem, também, tentar aferir qual a demanda economicamente viável existente por bens e 

serviços públicos em cada governo subnacional. Considerar apenas a capacidade fiscal levaria 

ao desperdício de recursos públicos. Seriam comuns situações em que municípios pouco 

populosos empregariam verbas, por exemplo, em um hospital para realizar quinhentos 

procedimentos médicos por mês, enquanto em uma cidade de maior capacidade fiscal 

faltariam recursos para um hospital que realizasse cinco mil procedimentos por mês. 

 

É possível e provável que o uso de critério de hiato fiscal reduza o impacto de redistribuição 

regional dos recursos, pois não leva em conta apenas a capacidade fiscal (e, portanto, a renda 

local), mas também a pressão de demanda, que tende a favorecer as áreas mais desenvolvidas. 

 

3.3.7. Independência de fatores políticos e responsabilidade fiscal 

 

A responsabilidade fiscal é uma condição fundamental para a sustentabilidade da ação 

governamental. Ela não deve ser contemplada meramente sob a ótica fiscalista, ou seja, como 

um valor em si mesmo. Deve ser encarada como um meio para que a capacidade de 

investimento e gestão das diversas esferas de governo seja mantida. 

 

O sistema de transferências governamentais pode minar os incentivos necessários para que os 

governos dos diversos entes federados assumam atitudes fiscais responsáveis. Conforme já 

dito, a existência de transferências por si só pode reduzir o interesse dos governos em explorar 

suas próprias bases tributárias. 

 

Uma das formas mais comuns pela qual os incentivos à responsabilidade fiscal são afetados é 

a utilização da influência política como critério para a distribuição de transferências 

intergovernamentais. Ela fornece incentivos contraproducentes aos entes federados, uma vez 
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que estes podem optar pela via da pressão política para o aumento das transferências, ao invés 

de, por exemplo, se esforçar para elaborar bons projetos que as justifiquem. 

 

A situação ideal ocorre quando os governos subnacionais adotam políticas fiscalmente 

responsáveis, de modo que o governo central não necessite aumentar as transferências a título 

de socorro. Quando os governos subnacionais adotam uma política fiscalmente irresponsável, 

o governo federal pode ser tentado a socorrê-lo, a despeito de todos os anúncios em contrário. 

Vários motivos podem concorrer para isso, tais como o desgaste político decorrente de não 

ajudar a uma localidade necessitada, a propaganda contrária que as autoridades locais farão 

contra o governo federal, etc. 

 

As transferências podem também conter outras características que estimulem ou desestimulem 

a gestão eficiente dos recursos recebidos e a melhoria nos resultados das receitas públicas. Por 

exemplo, transferências incondicionais que aportem recursos excessivos para governos 

subnacionais podem induzir o baixo controle de qualidade do gasto, visto que reduzem o custo 

marginal de financiamento do governo local e abrem espaço para que se financiem projetos de 

baixo benefício social marginal. 

 

Por outro lado, o uso de critérios de premiação que aumentem os montantes recebidos por 

aqueles governos que demonstrarem melhor desempenho geram incentivos à boa gestão. Por 

exemplo, um sistema de financiamento de educação que premie a elevação das notas dos 

estudantes em exames nacionais certamente estimulará a busca de melhor padrão de ensino, 

enquanto o simples financiamento federal da folha de pagamento das secretarias de educação 

tende a resultar em ampliação dessa folha e pouca preocupação com a qualidade do ensino. 

 

O incentivo à eficiência, entretanto, enfrenta alguns dilemas. Em geral, as localidades menos 

desenvolvidas têm menor capacidade gerencial, sendo menos eficientes. Assim, um sistema de 

transferências muito focado na premiação da eficiência pode ampliar a desigualdade. Também 

pode haver prejuízos à autonomia subnacional, uma vez que é o nível de governo do doador 

dos recursos que fixa os critérios de eficiência. Por outro lado, a existência de critérios de 
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eficiência estabelecidos de forma transparente eleva a accountability do sistema, pois fornece 

aos eleitores parâmetros de fácil acompanhamento para avaliar a gestão local. 

 

A seguir iremos analisar algumas das características desejáveis do sistema de transferências 

intergovernamentais segundo a doutrina estrangeira, comparando-as com aquelas existentes no 

Brasil. 

 

3.4. As características das transferências intergovernamentais segundo a doutrina de 

Anwar Shah 

 

Anwar Shah, um dos maiores estudiosos sobre o tema, em seu artigo intitulado “A 

Practitioner’s Guide to Intergovernmental Fiscal Transfers” 167, afirma que as transferências 

fiscais são de suma importância para assegurar a eficiência e equidade da prestação de 

serviços locais e a saúde fiscal (financeira) dos governos subnacionais. Shah relaciona 

algumas diretrizes simples e que podem ser valiosas para o projeto dessas transferências: 

 

Clareza nos objetivos dos repasses. Os objetivos dos repasses deverão ser claros e 

precisamente especificados para guiar o projeto de sua criação. 

 

Autonomia. Os governos subnacionais devem ter completa independência e flexibilidade na 

fixação das suas prioridades. A utilização concomitante da base tributária própria pelo 

governo subnacional se mostra coerente com este objetivo. 

 

Adequação das receitas. Os governos subnacionais devem ter receitas em montante adequado 

para cumprir as responsabilidades que lhe foram designadas. 

 

Flexibilidade (Resposta). Os repasses devem ser flexíveis para acomodar mudanças 

imprevistas na situação fiscal dos entes receptores. 

 

                                         
167 BOADWAY, Robin and SHAH, Anwar. Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice. The 
World Bank, Washington, D.C, p. p 1/53. 
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Equidade (justiça). Os repasses devem variar diretamente com os fatores de necessidade fiscal 

e inversamente com a capacidade tributária de cada ente receptor. 

 

Previsibilidade. Os repasses devem assegurar a previsibilidade das participações dos governos 

subnacionais, através da publicação de projeções periódicas (por exemplo, disponibilidade 

financeira de um fundo). A sua fórmula deverá especificar tetos e pisos das flutuações anuais. 

Quaisquer mudanças importantes nessa fórmula, que venham a prejudicar os governos 

subnacionais, deverão ser acompanhadas por disposições de isenção de responsabilidade ou 

proteção.  

 

Transparência. Tanto a fórmula como as alocações dos repasses devem ser amplamente 

disseminadas, a fim de alcançar um consenso tão grande quanto possível acerca dos objetivos 

de cada programa.  

 

Eficiência. Os repasses não deverão interferir nas escolhas dos governos subnacionais relativas 

à alocação de recursos a diferentes setores ou tipos de atividade (deverão ser não vinculados). 

 

Simplicidade. Os repasses devem basear-se em fatores que sejam compreendidos pelas 

unidades subnacionais.  A fórmula de repasse deverá ser de fácil entendimento. 

 

Incentivo. O projeto deverá prever incentivos para administração fiscal sólida e desencorajar 

práticas ineficientes.  Não deverão ser feitas transferências específicas para o financiamento de 

déficits financeiros de governos subnacionais. 

 

Alcance (controle). Todos os programas financiados por repasses criam ganhadores e 

perdedores.  Deve-se levar em consideração a identificação dos beneficiários e daqueles que 

serão afetados de maneira adversa para determinar a utilidade geral e a sustentabilidade do 

programa. 
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Salvaguarda dos objetivos do ente repassador. Os objetivos do ente repassador serão melhor 

observados se as condições dos repasses especificarem os resultados a serem alcançados 

(repasses baseados em resultados). 

 

Acessibilidade. Os repasses deverão atentar para as peculiaridades do orçamento do ente 

repassador. 

 
Foco único. Os repasses deverão focalizar um único objetivo. 

 

Responsabilização pelos resultados. O ente repassador deverá ser responsabilizado pelo 

projeto e operação do programa. O ente receptor deverá ser responsável perante o ente 

repassador e seus cidadãos pela integridade financeira e resultados (ou seja, melhorias do 

desempenho da entrega dos serviços). A participação dos cidadãos e o controle do êxito dos 

repasses podem ajudar os objetivos de responsabilização. 

 

Alguns destes critérios poderão conflitar com outros. Os entes repassadores poderão, portanto, 

ter que estabelecer prioridades para os diversos fatores, ao comparar as alternativas de cada 

projeto.  

 

Para aumentar a responsabilização governamental, é desejável combinar a competência 

tributária própria (a capacidade de aumentar receitas com fontes próprias) com as necessidades 

de despesas de cada nível do governo (de modo que essa possa ser satisfeita por aquela). 

Entretanto, Shah alerta que governos de nível mais elevado deverão ter maior acesso às 

receitas do que as suas necessidades próprias, a fim de que possam usar seu poder financeiro 

através de transferências fiscais para atender objetivos nacionais e regionais de eficiência e 

equidade. 

 

Analisando-se os estudos de Shah, percebe-se algumas similaridades com as características 

desejáveis das transferências intergovernamentais citadas nos capítulos anteriores, como a 

flexibilidade das transferências para acomodar eventuais choques nas finanças dos entes 

subnacionais, accountability, a preservação da autonomia dos entes subnacionais e a 
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previsibilidade e a regularidade das transferências. Algumas dessas características, inclusive, 

são encontradas em nosso sistema de transferências (como a preservação da autonomia dos 

entes subnacionais e a previsibilidade). 

 

Entretanto, outras características citadas por Shah não são encontradas em nosso ordenamento 

jurídico, como a simplicidade da fórmula dos repasses. Conforme será demonstrado mais à 

frente, a sistemática de repasses de alguma das nossas transferências intergovernamentais 

(como os Fundos de Participação e o repasse de ICMS aos Municípios) é composta por 

fórmulas extremamente complexas, o que causa uma série de desentendimentos entre as várias 

esferas de governo e traz prejuízo institucional para a Federação. Também a questão da 

avaliação contínua do sistema de transferências, para se verificar ganhadores e perdedores, 

com o salutar objetivo de eventual revisão na sistemática de liberação de valores, não existe 

em nosso ordenamento jurídico, face o engessamento das normas jurídicas reguladoras. 

 

Feitas essas considerações de cunho genérico sobre as transferências intergovernamentais, 

necessário se faz sistematizar as transferências intergovernamentais existentes em nosso 

ordenamento jurídico, de modo a aplicar os pressupostos teóricos discutidos, na busca 

incessante de eficiência no que se refere à alocação de recursos na Federação. 

 

3.5. O repasse de recursos advindos da participação direta. Os artigos 157 e 158 da 

Constituição 

 

Nesse tópico, faremos uma breve explanação sobre as transferências intergovernamentais 

operacionalizadas por intermédio da chamada participação direta, tendo em vista que, algumas 

delas, serão analisadas de forma pormenorizada mais à frente. Assim, o objetivo principal 

desse tópico é dar ao leitor uma visão global dessas transferências intergovernamentais 

existentes no nosso ordenamento jurídico. 

 

A participação direta vem regulamentada basicamente nos artigos 157 e 158 da Constituição. 

O art. 157 trata da participação direta dos Estados e Distrito Federal na arrecadação da União, 
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e o art. 158 trata da participação direta dos Municípios nas arrecadações da União e dos 

Estados.  

 

Segundo dispõe o art. 157, pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: a) produto da 

arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidentes 

na fonte sobre rendimentos retidos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas 

fundações que instituírem e mantiverem; b) vinte por cento do produto da arrecadação do 

imposto que a União instituir no exercício de sua competência residual. Além disso, há a 

participação prevista no art. 153, § 5º, I, de 30% do IOF incidente nas operações com ouro. 

Participam, ainda, os Estados e o Distrito Federal de 10% da arrecadação do IPI 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados (art. 159, 

II, da CF/88). 

 

Nos termos do artigo 158 da Constituição, os Municípios ficam com: a) o produto da 

arrecadação do IR fonte sobre os rendimentos que eles, suas fundações e autarquias, na 

condição de substitutos tributários, retêm (art. 158, I); b) 50% do ITR relativo aos imóveis 

neles situados (art. 158, II); c) 50% do IPVA relativo aos veículos licenciados em seus 

territórios (art. 158, III); d) 25% do ICMS repartido conforme as regras do art. 158, IV e § 

único, da Constituição; e) 25% dos recursos que os Estados receberem da União a título de 

participação na arrecadação do IPI (10% da arrecadação do IPI proporcionalmente ao valor 

das respectivas exportações de produtos industrializados) e f) 70% do IOF incidente sobre 

operações com ouro (art. 153, § 5º, II, da Constituição). 

 

A participação dos Municípios atinente ao ITR merece algumas considerações 

complementares, tendo em vista que a eles cabem 50% do produto da arrecadação do ITR 

incidente sobre os imóveis localizados em seus territórios e a totalidade deste produto (100%), 

caso optem por fiscalizá-lo e cobrá-lo, na forma da lei, como lhes faculta o art. 153, § 4º, III, 

da CF/88168.  Assim, embora o ITR persista sendo um imposto de competência da União, o 

                                         
168 “§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (...) III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que 
assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de 
renúncia fiscal”.  
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Município tem a faculdade de lançá-lo e cobrá-lo, hipótese em que ficará com a totalidade do 

produto da sua arrecadação (art. 158, II, com a redação dada pela EC nº 42/2003). 

 

Entretanto, o Município que, mediante lei própria, optar pela fiscalização e cobrança do tributo 

(que continua sendo de competência da União) não poderá favorecer o contribuinte, devendo 

aplicar a lei federal, de modo a não reduzir a carga fiscal. Trata-se de novidade em nosso 

sistema constitucional tributário, tendo em vista a permissão para que a pessoa política que 

partilha a receita participe ativamente do lançamento e cobrança do tributo em questão. 

 

As transferências intergovernamentais acima citadas e que ocorrem por intermédio das 

participações diretas sinalizam, de certa forma,  a prevalência da União sobre os demais entes 

federativos, no que concerne à repartição de receitas. O legislador constituinte originário 

constatou que os demais entes da Federação não iriam conseguir arcar com seus afazeres e 

suas despesas, apenas com a capacidade tributária impositiva que lhes foi concedida. Assim, 

houve por bem, com o intuito de preservar o próprio pacto federal, determinar uma repartição 

das receitas da União Federal para Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê, ainda, formas de participação indireta e que ocorrem 

por meio da criação de fundos, assunto que será tratado no tópico seguinte. 

 

3.6. O repasse de recursos advindos da participação indireta. Os fundos 

 

Em seu Dicionário Jurídico, De Plácido e Silva explica a palavra fundos como “derivada do 

latim ‘fundus’ (fundo, base, bens de raiz), possui na terminologia jurídica várias 

significações”.169 Quando no plural, “fundos é aplicado como haveres, recursos financeiros, 

de que se podem dispor de momento ou postos para determinado fim, feita abstração a outras 

espécies de bens. Neste sentido, temos os fundos disponíveis ou os fundos de reservas 

sociais”.170 

 

                                         
169 Op. cit. p. 333. 
170 De Plácido e Silva. Op. cit. p. 333. 
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Sobre fundos de reserva, assinala ser “a acumulação de recursos, poupados pela sociedade ou 

pela instituição, isto é, tirados de seus lucros semestrais ou anuais, para a formação de um 

capital que venha reforçar o patrimônio social, prevenindo, ao mesmo tempo, futuros e 

eventuais prejuízos”. 171 

 

José Cretella Júnior afirma que “Fundo, ou melhor, Fundo público, é a reserva em dinheiro, 

ou o patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, afetado pelo Estado a 

determinado fim. Embora não tenha personalidade jurídica, não sendo, pois, nem fundação, 

nem corporação, o Fundo é dotado de personalidade judiciária, podendo, assim, figurar, na 

relação jurídico-processual, como parte, autor ou réu, tal como a herança jacente, o 

condomínio em edifícios, a massa falida, a Câmara Municipal, o espólio, o consórcio. Desse 

modo, o Fundo pode estar em juízo, litigando em nome próprio, porque é titular de direito 

subjetivo, merecedor de proteção jurisdicional, quando contestado, negado ou desconhecido. 

Se a União deixa de distribuir ao Fundo o percentual fixado pela Constituição, cabe ao 

Fundo, titular da pretensão e da respectiva ação, ir a juízo, reclamando da União o que lhe é 

devido. Cada arrecadação gera para a União a obrigação de partilha. De um modo simples, 

Fundo público é o patrimônio público, sem personalidade jurídica, mas com capacidade 

postulacional, afetado a um fim público”172.  

 

Hely Lopes Meirelles, por sua vez, afirma que “Fundo financeiro é toda reserva de receita, 

para a aplicação determinada em lei. Os fundos são instituídos pela própria Constituição ou 

por lei ordinária, para sua inclusão no orçamento e utilização na forma legal, por seus 

destinatários”173. 

 

José Maurício Conti conceitua fundos como “um conjunto de recursos utilizados como 

instrumento de distribuição de riqueza, cujas fontes de receita lhe são destinadas para uma 

finalidade determinada ou para serem redistribuídas segundo critérios pré-estabelecidos”.174 

                                         
171 De Plácido e Silva. Op. cit. p. 334. 
172 In “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, Forense Universitária, Rio de Janeiro, 2ª ed., v VII, 1993, 
pág. 3.718. 
173 Finanças Municipais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p. 133. 
174 Op. cit. p. 75-76. 
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Regis Fernandes de Oliveira afirma que “o vocábulo Fundo tem dois significados em Direito 

Financeiro: a) vinculação de receitas para aplicação em determinada finalidade e, b) reserva 

de recursos para distribuição a pessoas jurídicas determinadas. O primeiro, que se pode 

rotular de Fundo de Destinação, tem fundamento constitucional no inc. II do § 9º do art. 165. 

Cabe à lei complementar dispor a respeito de sua instituição e de seu funcionamento. O 

segundo, denominado de Fundo de Participação, tem caráter tributário e tem previsão 

constitucional nos arts. 157 a 162, sendo de se mencionar o Fundo de Participação dos 

Estados e o Fundo de Participação dos Municípios”175. 

 

O art. 71 da Lei nº 4.320/64, que cuida de normas gerais de direito financeiro, define o fundo 

como “o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de 

determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação”. 

 

Enfim, de um modo geral, atendo-nos às definições transcritas, podemos dizer que fundo é 

toda reserva de receita, para aplicação determinada em lei ou pela própria Constituição. 

 

Dentro do nosso ordenamento jurídico existem fundos que encontram previsão na 

Constituição Federal de 1988. Como exemplo, podemos citar os Fundos de Participação dos 

Estados, Distrito Federal e os Fundos da Participação dos Municípios. Outros foram criados 

pela lei, como é o caso dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), 

Nordeste (FNE) e Centro-Oeste (FCO), previstos pela Lei nº 7.827, de 1989. 

 

Há, entretanto, a possibilidade de se criarem novos fundos. O art. 165, § 9º, II, da CF/88 

remete à lei complementar estabelecer normas de gestão financeira a patrimonial da 

administração direta e indireta, bem como as condições para a instituição e funcionamento dos 

fundos. 

 

                                         
175 In “Fundos públicos financeiros”. Revista Tributária e de Finanças Públicas, ed. ABDT-RT, São Paulo, v. 65, 
ano 13, novembro-dezembro de 2005, p. 215/216. 
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Na ausência da Lei Complementar a que alude o dispositivo citado, prevalece o disposto nos 

artigos 71 a 74 da Lei nº 4.320/64, que tratam da matéria: 

 

“Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se 

vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de 

normas peculiares de aplicação. 

Art. 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a turnos especiais far-se-á 

através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em créditos adicionais. 

Art. 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo positivo do 

fundo especial apurado em balanço será transferido para o exercício seguinte, a 

crédito do mesmo fundo. 

Art. 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas peculiares de 

controle, prestação e tomada de contas, sem de qualquer modo, elidir a competência 

específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente”. 

 

Analisado o conceito, bem como o regramento existente em nosso ordenamento jurídico, 

necessário se faz traçar algumas considerações acerca da natureza jurídica dos fundos, tendo 

em vista que eles constituem importante forma de transferência intergovernamental, e a sua 

utilização vem sendo amplamente feita pelo legislador no incremento das formas de repasse de 

recursos entre os entes federativos176.  

 

3.6.1. Natureza jurídica dos fundos 

 

                                         
176 Sobre a importância dos fundos, Regis Fernandes de Oliveira assevera: “O fato de nos encontrarmos em uma 
federação significa que existem diversidades regionais. Há regiões de maior potencial de riqueza, outras com 
vocação turística, de preservação ambiental, etc. Para sobrevivência do Estado Federal, devem ser absorvidas 
tais tipicidades e providenciadas a distribuição adequada de recursos, para que exista harmonia e cada qual 
siga sua tendência natural e opcional de crescimento. Os Fundos são, neste sentido, forte instrumento de política 
financeira, e destinam-se a remanejar recursos de regiões mais fortes para as mais fracas, propiciando 
desenvolvimento sustentado ou buscar recursos para financiamento de empresas que possam estabelecer-se em 
zonas de fraca procura. Com tais providências, há racional distribuição de riquezas, para manutenção uniforme 
do país, atendidas as peculiaridades regionais”  (Fundos públicos ..., p. 219/220). 
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Existem doutrinadores que entendem que o fundo não possui personalidade jurídica, porém, a 

exemplo do condomínio e da massa falida, possui capacidade postulacional177. Há também os 

que defendem ter o fundo uma natureza meramente contábil. 

 

José Maurício Conti assinalou “ser majoritária na doutrina a tese de que os fundos são entes 

que não têm personalidade jurídica, mas são dotados de capacidade processual, ou seja, 

podem ser parte em juízo na defesa de seus interesses. É a quase-personalidade que os 

civilistas reconhecem em várias outras figuras previstas em nosso ordenamento, como é o 

caso do condomínio e da massa falida”178. No mesmo sentido, é a doutrina de José Cretella 

Júnior em trecho anteriormente citado.  

 

Entretanto, nos casos dos fundos de participação dos Estados e dos Municípios (PFE e FPM), 

José Maurício Conti afirma que “não há porque atribuir personalidade jurídica — ou 

capacidade postulacional, ou processual — a parte de uma fórmula matemática de 

transferência intergovernamental despida de qualquer grau de autonomia”.179 Esses fundos 

são como contas-correntes e representam os atos realizados por terceiros. Juridicamente, são 

apenas objetos de direitos, não sujeitos de direitos, uma vez que não são capazes de realizar 

qualquer tipo de ato jurídico. 

 

Complementa José Maurício Conti afirmando que “o caso da transferência de recursos por 

meio dos Fundos de Participação previstos na Constituição Brasileira é o típico caso de 

transferência intergovernamental automática e obrigatória ‘por fórmula’. O sistema de 

transferência intergovernamental adotada pela Constituição brasileira que faz uso dos 

Fundos de Participação nada mais é do que uma fórmula de redistribuição de recursos entre 

as diversas esferas de governo. Os Fundos de Participação foram criados apenas e tão-

somente como uma etapa intermediária – e necessária – entre as regras de recebimento dos 

recursos e as regras de distribuição dos mesmos recursos. São, pois, partes integrantes da 

                                         
177 WALD, Arnoldo. Da natureza jurídica do fundo imobiliário. In Revista de Direito Mercantil, São Paulo, nº 
80, PP. 15-23.  
178 Op. cit. p. 78.                                               
179 Ibidem, p. 79. 



 

 
  

145 

fórmula de redistribuição de recursos acolhidas pelo Texto Constitucional que permitem a 

operacionalização desta sistemática”180. 

 

Relevantes são as palavras de Regis Fernandes de Oliveira sobre o assunto, quando afirma que 

“a corrente que entende da inexistência, seja de personalidade jurídica, seja de personalidade 

judiciária é a correta. Em primeiro lugar, os Fundos não são titulares de direitos, nem 

sujeitos de obrigações. Ser pessoa jurídica significa ser centro de imputação normativa, isto 

é, ter vontade, praticar atos, interferir no centro imputativo de outra pessoa jurídica, poder 

firmar contratos, ir a juízo, etc. Nada disso faz o Fundo. De outro lado, não pratica atos 

jurídicos e, pois, não pode ser sujeito ativo ou passivo em relação processual. O Fundo tem 

uma administração e uma fiscalização. Digamos que a União deixe de efetuar um repasse 

para o Fundo de Participação dos Municípios. Quem será titular do direito para axigi-lo? 

Qualquer Município. Quem seria o sujeito passivo? A União. Jamais o Fundo. Diga-se o 

mesmo do Fundo de Participação dos Estados. Como a distribuição do PFM é pelo número 

de habitantes (art. 1º da LC 91/97) e quem fixa tais dados é a Fundação Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística, caso haja erro, a disputa será entre o Município e o IBGE. O 

Fundo é neutro. Não tem direito. Não cria deveres. Nada”181.  

 

O caso dos Fundos de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste é diferente. Os 

recursos vêm por determinação constitucional, sem qualquer interferência. Mas a sua 

distribuição aos beneficiários, entretanto, segue critérios discricionários. O objetivo é financiar 

projetos destinados ao desenvolvimento dessas regiões do país. Existe a necessidade de se 

administrar esses recursos, de forma que eles sejam distribuídos aos seus beneficiários – 

mesmo que essa administração seja feita por intermédio de instituições financeiras oficiais de 

fomento –, o que lhes confere uma situação diferente dos Fundos de Participação dos Estados 

e Distrito Federal e dos Municípios (nesses Fundos de Financiamento Regional, é defensável a 

presença dessa “quase-personalidade”, em face do grau de autonomia para a administração de 

recursos).    

 

                                         
180 Op. cit. p. 79. 
181 Op. Cit. p. 220. 
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José Maurício Conti, ao se referir a essa “quase-personalidade dos fundos”, afirma que “no 

caso dos Fundos de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é até possível aferir 

este requisito. Os recursos vêm por determinação constitucional, sem qualquer interferência. 

A sua distribuição aos beneficiários, entretanto, segue critérios discricionários. O objetivo é, 

como a própria denominação dos fundos diz, financiar projetos destinados ao 

desenvolvimento destas regiões do país. Há necessidade, por conseguinte, de avaliação prévia 

de projetos para que se aprove uma destinação de recursos do fundo, bem como a fiscalização 

no cumprimento do que for contratado. Existe, portanto, necessidade de administração destes 

recursos, ainda que eventualmente isto possa ser realizado por outros órgãos, como 

instituições financeiras oficiais de crédito” 182. 

 

Assim, é possível afirmar que (ao contrário dos Fundos de Participação, que representam 

fórmulas de repartição de receitas entre as esferas de governo, sendo destituídos de qualquer 

personalidade juídica ou capacidade postulacional), os Fundos de Financiamento Regionais 

possuem capacidade postulacional, ou seja, podem ser parte em juízo na defesa dos seus 

interesses183. 

 

3.7. A fiscalização e o controle dos recursos transferidos. O Tribunal de Contas 

 

O sistema adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro prevê um controle amplo sobre a 

Administração Pública em geral, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, operacional e 

patrimonial, a ser realizada sob o aspecto da legalidade, legitimidade e economicidade.  

 

A organização do controle da Administração Pública brasileira é estabelecida segundo o órgão 

controlador, existindo um controle interno (mantido pelos três Poderes para supervisionar seus 

próprios atos) e um controle externo (exercido pelo Poder Legislativo sobre os demais órgãos).  

As transferências intergovernamentais ficam sujeitas ao controle interno e ao controle externo. 

 

                                         
182 Op. cit. p. 78 e 79. 
183 Não foram localizados precedentes jurisprudenciais sobre o assunto. 
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O artigo 70 da Constituição Federal de 1988, em seu caput, estabelece que o controle externo 

será exercido pelo Congresso Nacional184. Adiante, em seu artigo 71, caput, prescreve: “O 

controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas da União, ao qual compete:” 

 

Assim, por expressa disposição constitucional, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do 

Poder Legislativo. Seu orçamento está incluso dentro do Poder Legislativo, mas suas 

atividades são autônomas, não há ingerência administrativa e funcional por parte do Poder 

Legislativo em relação ao Tribunal. Este é regido por Lei Orgânica e Regimento Interno 

próprios, possui estrutura administrativa e financeira própria e seus ministros possuem, por 

força da Constituição, as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e 

vantagens de um ministro do Superior Tribunal de Justiça185. 

 

Esta “auxiliaridade” (termo utilizado pelo “caput” do art. 71 da CF/88) se resume apenas no 

fato de este órgão estar vinculado formalmente a um dos poderes do Estado, no caso o 

Legislativo, que foi o escolhido para exercer o controle externo na fiscalização financeira do 

Estado. Na verdade, o Tribunal de Contas exerce uma função técnica em relação ao controle 

financeiro, deixando ao Congresso Nacional o controle político das finanças públicas. 

 

Ricardo Lobo Torres analisa que “o Tribunal de Contas, a nosso ver, é órgão auxiliar dos 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e de seus órgãos de participação política: auxilia 

o Legislativo no controle externo, fornecendo-lhe informações, pareceres e relatórios; auxilia 

o Executivo e o Judiciário na autotutela da legalidade e no controle interno, orientando sua 

ação e controlando os responsáveis por bens e valores públicos” 186. 

 

                                         
184 O parágrafo único do art. 70 demonstra a amplitude desse controle: “Prestará contas qualquer pessoa física 
ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores 
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”. 
185 O artigo 75 da Constituição prevê que as normas dos artigos 70 a 74 aplicam-se, no que couber, à organização, 
composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e 
Conselhos de Contas dos Municípios. 
186 O orçamento na Constituição. São Paulo, Renovar, p. 357/358. 
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Assim, o já transcrito parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal estabelece que toda e 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, está sujeita à prestação de contas 

quando utilizar, arrecadar, guardar, gerenciar ou administrar dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza 

pecuniária. 

 

Assim, as transferências, como qualquer outra espécie de recurso público, encontram-se 

submetidas aos sistemas de controle e fiscalização, nos termos da Constituição. Quando se 

trata dos Fundos de Participação dos Estados e Municípios, por exemplo, o controle será 

exercido, inicialmente, pelo Tribunal de Contas da União – TCU. Contudo, após as respectivas 

transferências - não obstante a regra geral acima mencionada contida no art. 70 - pelo fato de 

os recursos passarem a integrar o patrimônio de cada unidade subnacional, entende-se que a 

competência para fiscalizar passa a ser dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios. 

 

Explica-se melhor. No que se refere aos recursos advindos de transferências 

intergovernamentais, podem ocorrer conflitos entre as esferas de governo (Federal, Estadual e 

Municipal), de modo que é preciso definir a atribuição de cada um. Com efeito, no caso dos 

Fundos de Participação, é fácil perceber, pela natureza dos repasses, que a fiscalização pode 

ocorrer por parte do controle da Administração Pública Federal, como das estaduais e 

municipais. 

 

Para evitar o conflito de competências, é importante observar a natureza dos fundos de 

participação. Como observa José Maurício Conti, “há que se analisar, para fins de 

competência da fiscalização, no caso dos Fundos de Participação, o fato de existirem duas 

etapas bastante distintas: uma delas refere-se àquela em que os recursos encontram-se tão 

somente na esfera federal; outra é a fase em que os recursos passam para a esfera estadual 

ou municipal”.187 

 

                                         
187 Op. cit., p.107. 
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Ou seja, aplicando essas conclusões aos Fundos de Participação, podemos dizer que o recurso 

do FPE, uma vez distribuído ao Estado, passa a ser recurso estadual e, logo, será fiscalizado, 

interna e externamente, no âmbito estadual. O mesmo ocorre com o FPM: uma vez distribuído 

ao Município, o recurso passa a ser uma receita municipal, devendo ser controlado interna e 

externamente pelas regras estabelecidas aos Municípios. 

 

José Maurício Conti afirma que “os recursos transferidos pela sistemática dos Fundos de 

Participação integram as receitas das unidades beneficiárias, assim como a receita dos 

tributos que estes podem instituir e cobrar. O fato de os recursos dos Fundos terem origem em 

transferências a partir da União não lhes tira a natureza de recursos próprios (estaduais e 

municipais), haja vista que a Constituição lhes destinou esta parcela das receitas” 188. Assim, 

estaria sendo quebrado o pacto federativo, caso a União desejasse fiscalizar a aplicação desses 

recursos pelos entes beneficiados (Estados, Distrito Federal e Municípios), tendo em vista que 

esses recursos não mais lhe pertencem. 

 

Portanto, no caso dos recursos dos Fundos de Participação, a fiscalização deve ser exercida 

dentro da respectiva àrea de atuação, observando-se as fases que integram a repartição de 

receitas por intermédio dos Fundos de Participação. Os recursos dos Fundos de Participação 

são destinados aos beneficiários (Estados, Distrito Federal e Municípios) e, dessa forma, 

devem ser objeto de acompanhamento por parte de órgãos de controle interno e externo em 

cada uma das esferas de governo, os quais continuarão a exercer a fiscalização sobre a 

adequada aplicação dos recursos em questão189. 

 

                                         
188 Ibidem, pág. 108. 
189 Sobre o assunto, Regis Fernandes de Oliveira afirma: “Pergunta pertinente é a que indaga a quem compete a 
fiscalização dos Fundos. Ao Tribunal de Contas de União, dos Estados ou dos Municípios? Há duas etapas. 
Enquanto os recursos estão no Banco do Brasil prontos para a sua distribuição, a apuração de quotas, tal 
competência é do Tribunal de Contas da União. Repassados os recursos para os Estados e Municípios, cessa a 
competência do Tribunal de Contas da União, nascendo a competência das Cortes Estaduais ou Municipais de 
Contas. É que, em se cuidando de receitas transferidas, ou seja, são arrecadadas pela União (imposto sobre a 
renda e imposto sobre produtos industrializados, nos termos do art. 159 da CF/88), mas com destinação 
específica de repasse a Estados e Municípios, uma vez ocorrida a operação, falece competência ao Tribunal de 
Contas da União, uma vez que tais recursos não mais são federais, mas passam a integrar o orçamento de 
Estados e Municípios” (Fundos Públicos ..., p. 221).   



 

 
  

150 

Esse entendimento mostra-se em compasso com a própria natureza jurídica dos Fundos de 

Participação, haja vista que os seus recursos decorrem de transferências automáticas e não 

vinculadas, vale dizer, sem qualquer exigência predefinida da forma de aplicação ou de 

utilização em serviços ou em aquisição de bens. Mas isso não significa, obviamente, que os 

gestores ficarão a salvo de fiscalização, considerando-se que os atos de improbidade ou 

malversação de recursos implicarão sempre em violação das normas constitucionais e 

infraconstitucionais pertinentes, sujeitando seus infratores às sanções específicas, quer na 

esfera federal, quer na estadual ou na municipal, de acordo com a área afetada. 

 

Esse raciocínio também pode ser aplicado a outros tipos de transferências 

intergovernamentais, em especial àquelas que decorrem de transferências obrigatórias, como é 

o caso, por exemplo, das transferências diretas constantes dos artigos 157 e 158 da 

Constituição Federal de 1988. Como exemplo, podemos citar a transferência do IPVA ou 

mesmo do ICMS dos Estados para os Municípios. Enquanto tais recursos encontram-se em 

poder do ente concedente (para o cálculo do valor a ser transferido, por exemplo), a 

competência para a fiscalização é dos Tribunais de Contas do Estado. Após o repasse para o 

ente recebedor, essa competência de fiscalização passa ao órgão responsável por esse mister 

em âmbito municipal (Tribunal de Contas do Município, se houver, ou o Tribunal de Contas 

do Estado, órgão encarregado de fiscalizar as contas municipais na ausência daquele)190. 

 

No que se refere às transferências intergovernamentais voluntárias, a fiscalização e o controle 

permanecem, inicialmente, na área de competência da unidade concedente, considerando-se 

que não há perda do interesse do titular dos recursos, até mesmo pela razão de que ninguém 

pode dispor do patrimônio público entregando-o espontaneamente a outrem, sem sequer exigir 

a prestação de contas relativa ao seu correto emprego no objetivo que autorizou essa 

transferência, posto que o órgão originariamente titular dos recursos será também, por sua vez, 

objeto de fiscalização e, assim, deverá prestar contas da sua administração comprovando o 

bom emprego que fez dos recursos que lhe foram destinados. Tanto é assim, que o art. 71, 

                                         
190 Entendimento exarado pelo TCU mediante a Decisão TCU nº 506/1997 (Plenário) firmou o posicionamento 
de que, no âmbito do SUS, os recursos repassados pela União para Estados e Municípios, seja por intermédio de 
convênio, fundo a fundo, ou qualquer outro instrumento de repasse, constituem verbas federais e, portanto, os 
serviços e ações decorrentes estão sujeitos à sua fiscalização. 
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inciso VI da CF/88 determina que, ao controle externo, do qual participa o TCU, compete 

“ fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, 

acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município”.  

 

Além disso, nunca é demais lembrar que o instrumento de transferência firmado pelas partes 

(convênio ou contrato de repasse) deve conter expressa previsão de fiscalização e prestação de 

contas, como condição para haver a liberalidade. 

 

Tanto é assim, que o art. 7º da IN 01/97 do STN, já estudada no presente trabalho e que 

regulamenta a assinatura de convênios entre a União e os demais entes federativos, determina 

que o “convênio conterá, expressa e obrigatoriamente, cláusulas estabelecendo: (...) V – a 

prerrogativa da União, exercida pelo órgão ou entidade responsável pelo programa, de 

conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a execução, bem 

como de assumir ou transferir a responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisação ou de 

fato relevante que venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do serviço”.  Ou seja, 

a própria IN 01/97 do STN prevê expressamente a competência da União para controlar e 

fiscalizar as transferências intergovernamentais voluntárias efetuadas por intermédio de 

convênio que utilizem recursos federais. 

 

Entretanto, embora a competência para fiscalizar a aplicação dos recursos repassados a título 

de transferências voluntárias seja do ente concedente, esta não exclui a competência do ente 

recebedor para fiscalizar o mesmo objeto. Há, neste caso, competência concorrente entre as 

duas Cortes de Contas tendo em vista que a aplicação deficiente dos recursos poderá repercutir 

indiretamente no patrimônio do ente recebedor191. O não cumprimento dos termos do ajuste 

pactuado pode implicar em custos adicionais, como multas, cláusula penal, juros de mora, 

                                         
191 O Tribunal de Contas do Distrito Federal prolatou a Decisão n.º 6880/03, firmando o entendimento de que, no 
caso de repasse voluntário de recursos pela União ao Distrito Federal, a competência para fiscalizar a aplicação 
de tais recursos é concorrente, pois a fiscalização cabe tanto ao Tribunal de Contas da União, por força do inciso 
VI do artigo 71 da Constituição Federal, como ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, segundo inteligência do 
inciso VII do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 
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entre outros, estipulados nas respectivas avenças e de observância compulsória, representando 

prejuízos ao erário do ente recebedor.  

 

Não fossem suficientes esses motivos, ainda restaria a obrigação constitucional de prestação 

de contas por todos quantos tenham acesso a recursos públicos, pelo que não se sustenta a tese 

de que alguém possa ficar à margem da fiscalização (art. 70 da CF/88). Daí que, em se 

tratando de verba federal, decorrente de repasse voluntário, remanesce a competência dos 

órgãos federais de controle, assim como da própria Justiça Federal, para conhecer de eventual 

demanda envolvendo ditos recursos, bem como dos órgãos semelhantes do ente recebedor. 

 

A par disso, não se pode esquecer que todos os agentes públicos são responsáveis pela 

fiscalização das condutas da Administração, sendo-lhes imposto o dever de denunciar ao 

superior hierárquico qualquer irregularidade da qual venham a ter conhecimento, bem assim, 

poderá dar ciência ao respectivo Tribunal de Contas, exercendo, assim, um efetivo controle 

interno192. 

 

3.8. Dados de sistemas de repartição de receitas e de transferências intergovernamentais 

em outros países 

 

A seguir serão apresentados alguns sistemas de repartição de receita de outros países, com o 

objetivo de aprofundar o estudo das transferências intergovernamentais.  

 

O objetivo desse capítulo é analisar os sistemas de repartição de receitas e de transferências 

intergovernamentais em outros países, a fim de enriquecer o presente trabalho com outras 

experiências que possam ampliar o conhecimento acerca do tema abordado, sem que isso 

implique em uma análise minuciosa deste assunto em cada Estado estudado. Serão abordados 

aspectos genéricos do relacionamento intergovernamental nesses países, sem a preocupação de 

detalharmos os tipos de transferências utilizados.  
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As principais informações foram extraídas do texto de Marianne Vigneault, intitulado “Grants 

and soft budget constraints” 193, no qual a autora estuda  sistemas de repasses de recursos 

existentes em alguns países. 

 

Impende ressaltar, outrossim, interessante estudo comparado acerca dos sistemas de repartição 

de receitas e de transferências intergovernamentais em outros países feito por José Maurício 

Conti194. 

 

3.8.1. Alemanha 

 

A Alemanha tem três níveis de governo: federal (Bund), estadual (Länd) e local (Gemenden). 

O sistema fiscal intergovernamental na Alemanha exibe um alto nível de desequilíbrio fiscal 

vertical. Particularmente, os governos subnacionais da Alemanha têm muito pouco poder para 

auferir receitas próprias. Os governos Estaduais têm poucos impostos exclusivos e suas 

receitas são provenientes principalmente de impostos compartilhados com o governo federal, 

sujeitos a condições determinadas também pelo governo federal.  De maneira semelhante, os 

governos locais dependem de impostos compartilhados com os governos federal e estadual. 

Embora os governos locais tenham alguma autonomia para determinar alíquotas de impostos 

sobre imóveis e comércio, outros tributos são sujeitos à observância das legislações federal e 

estadual. Os governos subnacionais são responsáveis por fornecer a maioria dos bens e 

serviços públicos e pela implantação das políticas de gastos federais, sujeitas a leis federais 

uniformes. 

 

Estas leis têm o objetivo de assegurar “condições de vida equivalentes” para todo o povo 

alemão, conforme ordenado pela Constituição. Um componente importante dessas disposições 

é o sistema de equalização. Este sistema envolve três estágios, sendo que o segundo e o 

                                                                                                                                
192 Régis Fernandes de Oliveira afirma que nos casos dos fundos em que há a participação, na formação do bolo 
arrecadatório, das três entidades federadas, a competência para a fiscalização é de todos, uma vez que o dinheiro 
público proveniente de cada ente federado é unido em apenas uma fonte de despesa (Fundos públicos ..., p. 222). 
193 BOADWAY, Robin and SHAH, Anwar. Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and Practice. The 
World Bank, Washington, D.C, p. p 133/171. 
194 Federalismo Fiscal e ..., p. 41/61. 
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terceiro estágios prevêem redistribuição horizontal de receitas através dos estados195 e 

concessões federais complementares para os estados mais pobres. 

 

Em contraste com seus poderes limitados de tributação e requisitos determinados de maneira 

central para o fornecimento uniforme de bens e serviços públicos, os governos estaduais da 

Alemanha enfrentam poucas restrições sobre a tomada de empréstimos. Os governos locais 

também podem tomar empréstimos para financiar despesas. O governo central não tem 

poderes para restringir ou rever as atividades de tomada de empréstimo dos estados. Os 

estados, entretanto, introduziram suas próprias restrições, que os impedem de tomar 

empréstimos acima dos valores necessários para fins de investimento. Estas disposições estão 

detalhadas nas constituições estaduais. Na prática, entretanto, os estados conseguem contornar 

estas restrições devido às definições ambíguas do que se entende por “fins de investimento”.  

Alguns estados simplesmente ignoram estas restrições, o que causa um desequilíbrio 

orçamentário. 

 

A estrutura institucional da Alemanha exibe diversas funções que conduzem a restrições aos 

orçamentos maleáveis. As funções mais importantes são a forte dependência dos governos 

subnacionais em relação às transferências federais, a limitada flexibilidade dos governos 

subnacionais para ajustar receitas e despesas em resposta a dificuldades fiscais, as restrições 

mínimas à tomada de empréstimos por governos subnacionais e o sistema de equalização, que 

fornece incentivos para a indisciplina fiscal dos Länder mais pobres. As duas primeiras 

funções podem dar origem a um problema de fundo comum para os governos estaduais e 

locais, que, combinadas com a terceira função, podem resultar em excesso de gastos e 

empréstimos.  As duas primeiras funções também reduzem a responsabilização dos governos 

subnacionais, aos olhos dos eleitores e credores. Os governos estaduais e locais podem, 

portanto, esperar que o governo federal venha ajudá-los financeiramente na eventualidade de 

qualquer dificuldade fiscal. Esta expectativa é aumentada nos estados mais pobres pelo 

                                         
195 Existe um sistema de compensação financeira entre os Lander, segundo o que dispõe o artigo 107, item 2 da 
Lei Fundamental Alemã: “A lei deve assegurar que as diferentes capacidades financeiras dos Länder sejam 
adequadamente compensadas; para esse efeito deve tomar-se em consideração as capacidades e necessidades 
financeiras dos municípios (associação de municípios). Essa lei deve determinar os pressupostos para as 
pretensões de compensações dos Länder que a ele tenham direito e para os deveres de compensação dos Länder 
a ela obrigados, assim como os critérios para o montante das prestações de compensação”. 
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sistema de equalização, cujo propósito é assegurar condição de vida equivalente a todos os 

alemães. 

 

3.8.2. Estados Unidos da América 

 

A experiência dos Estados Unidos da América apresenta um exemplo de acordo fiscal 

alternativo que conduz a severas restrições orçamentárias: confiança na eficiência das forças 

do mercado para disciplinar os governos regionais. As condições necessárias para que as 

forças do mercado sejam eficazes são que os eleitores responsabilizem os governos estaduais e 

municipais pelas suas escolhas políticas e possam punir os governos irresponsáveis nos 

processos eleitorais. Além disso, mercados de capital com bom funcionamento nos Estados 

Unidos servem para punir governos irresponsáveis com elevados custos de empréstimos. Em 

muitos estados e para muitos governos municipais, o papel disciplinador do mercado de 

capitais privado é auxiliado por padrões de falência exequíveis, normas orçamentárias 

equilibradas e normas constitucionais que proíbem ajudas financeiras irresponsáveis. 

 

Muitas das funções institucionais em vigor nos Estados Unidos são o produto de um longo 

histórico de reação aos inadimplementos dos governos estaduais e municipais. A vasta maioria 

dos governos inadimplentes não foi socorrida pelo governo central ou estadual. Cada crise 

fiscal apresentou uma oportunidade para o governo inadimplente ou o governo de nível mais 

alto providenciar melhorias às suas instituições, a fim de impedir comportamento 

irresponsável de futuros governos. 

 

Embora os Estados Unidos tenham sido bem sucedidos ao minimizar episódios de salvamento 

em épocas de severa crise fiscal, as funções do seu sistema fiscal intergovernamental 

conduzem a restrições a orçamentos maleáveis. Uma função é a presença de desequilíbrios 

fiscais verticais em níveis de governo estadual ou municipal, a despeito do fato que níveis 

inferiores de governo têm acesso a uma grande variedade de fontes de tributos.  Outra função 

que compõe os problemas de restrições ao orçamento maleável é a confiança dos níveis 

inferiores de governo nas transferências condicionais para tratar dos desequilíbrios fiscais 

verticais. Transferências condicionais ajudam a assegurar aos governos estaduais e locais o 
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suprimento de muitos bens e serviços atendendo os padrões nacionais mínimos, porém 

comprometem a responsabilização e criam expectativas de que o governo central virá em 

auxílio dos governos regionais se este for incapaz de alcançar os padrões nacionais. Os 

interesses regionais são fortemente representados na legislatura nacional. Estas funções dão 

origem ao problema do fundo comum e tem alimentado o aumento da demanda por 

financiamento nacional dos serviços estaduais e locais. 

 

As principais participações na arrecadação alheia ocorrem por intermédio dos grants, 

transferências, em geral, condicionadas e não automáticas. Como exemplo, podemos citar os 

project grants (com destinação específica do recurso para um objetivo definido), os 

categorical grants (também destinadas a projetos específicos voltados ao desenvolvimento, 

dentre outras transferências) e o chamado grant-in-aid (tipo de transferência do governo 

federal para Estados, a fim de que estes mantenham determinados serviços segundo padrões de 

qualidade fixados pelo ente central)196.  

 

3.8.3. Canadá    

 

Existem muitos paralelos entre a experiência com restrições ao orçamento maleável no Canadá 

e nos Estados Unidos da América. Assim como nos Estados Unidos, o Canadá é bem sucedido 

no controle das expectativas de socorro aos governos provinciais e Municipais. As províncias 

enfrentam restrições muito pequenas de tributação, despesas ou tomada de empréstimos e eles 

exercem seus direitos nestas áreas na medida em que o setor do governo provincial rivaliza 

com o governo central. Como nos Estados Unidos, o Canadá tem um sistema bancário maduro 

e mercados competitivos de títulos que disciplinam os excessos fiscais com custos mais altos 

para empréstimos. As instituições fiscais e orçamentárias do Canadá também evoluíram em 

resposta a reformas iniciadas em crises financeiras.  Instituições democráticas fornecem aos 

eleitores meios de punir governos irresponsáveis.  Assim, em nível provincial, as forças do 

mercado trabalham bem para executar restrições severas ao orçamento. 

 

                                         
196 CONTI, José Maurício. Op. Cit., p. 43. 
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O sistema intergovernamental provincial-local é um contraste com o sistema federal-

provincial. Enquanto o sistema federal-provincial reflete um sistema extremamente 

descentralizado que confia nos mecanismos do mercado para executar as restrições severas ao 

orçamento, o sistema provincial-local é caracterizado por controles hierárquicos severos. Os 

governos provinciais controlam rigidamente o levantamento de receitas local, os gastos e os 

empréstimos. Grandes desequilíbrios fiscais verticais também existem entre os níveis 

provincial e local, que resultam em extrema dependência das transferências 

intergovernamentais para financiar a maioria dos bens e serviços públicos. Estas restrições 

formais são o resultado de experiências dos governos provinciais com crises locais. As 

mudanças implantadas como resultado dessas crises têm produzido uma mudança de cultura, 

propiciando uma administração hierárquica eficaz dos negócios fiscais municipais. 

 

3.8.4. Argentina 

 

O relacionamento fiscal intergovernamental na Argentina exibe um alto nível de desequilíbrio 

fiscal vertical. Os governos provinciais são responsáveis por fornecer muitos bens e serviços 

públicos, porém são impedidos de acessar as principais bases tributárias. Por esse motivo, 

transferências intergovernamentais financiam uma grande proporção de gastos provinciais. Os 

governos provinciais também gozam de considerável liberdade para acessar mercados de 

capital domésticos ou estrangeiros. Grandes desequilíbrios fiscais verticais em nível provincial 

combinados com autonomia para tomar empréstimos deram origem a problemas de 

indisciplina fiscal que contribuíram para crises financeiras severas no passado recente.  

Durante essas crises, o risco de colapso do setor bancário provincial obrigou o governo central 

a fornecer assistência financeira às províncias mais irresponsáveis em bases discricionárias. O 

resultado foi um declínio da disciplina fiscal. 

 

A severa crise dos anos 90 forneceu o ímpeto para reformas necessárias na macroeconomia e 

instituições financeiras provinciais. Foi iniciado um programa de privatização dos bancos 

provinciais e o governo central começou a alocar repasses às províncias mais endividadas, 

com base em condições que incluíram objetivos de redução de déficit, o congelamento dos 

níveis de emprego público e restrições à tomada de empréstimos. Uma reforma interessante 
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que teve efeitos perversos sobre a indisciplina fiscal é a disposição que permite aos bancos 

deduzir pagamentos do serviço da dívida das receitas compartilhadas. Enquanto esta 

disposição aumenta os custos de tomada de empréstimo da província e assim ajuda a 

endurecer as restrições orçamentárias, ela teve o efeito de aumentar o tão desejado empréstimo 

bancário aos governos provinciais. Assim, a dívida provincial aumentou. As reformas 

ajudaram a endurecer as restrições orçamentárias provinciais, mas a Argentina ainda está 

vulnerável ao problema de restrição do orçamento maleável e às crises financeiras, conforme 

se viu em 2002. 

 

3.8.5. Austrália      

 

A experiência da Austrália fornece um exemplo do papel dos controles hierárquicos no 

endurecimento das restrições do orçamento. A federação australiana é altamente centralizada. 

O governo central controla todas as principais fontes de impostos e usa sua superioridade 

financeira para impor restrições aos gastos dos governos estaduais por meio de repasses para 

fins específicos em áreas de jurisdição estadual. O governo estadual também recebe 

transferências incondicionais a fim de equalizar disparidades na sua capacidade de assegurar a 

qualidade no fornecimento de bens e serviços públicos. Essas transferências de equalização 

são alocadas com base em fórmulas de tratam das diferenças de capacidade fiscal potencial de 

cada estado. 

 

O governo central da Austrália usou seu domínio fiscal para invocar controles hierárquicos 

sobre a tomada de empréstimo pelos estados. O Conselho de Empréstimos controla o valor 

total dos empréstimos tomados por todos os níveis de governo bem como a alocação dos 

empréstimos por meio dos estados.  O governo central domina as decisões do Conselho de 

Empréstimos devido a direitos de voto diferenciados e sua capacidade de usar sua 

superioridade financeira para induzir os estados a obedecer aos ditames do Conselho de 

Empréstimos.  Na maior parte do histórico do Conselho de Empréstimos, ele foi muito bem 

sucedido em impedir o crescimento da dívida dos estados. A única exceção foi no final dos 

anos 70 e início dos anos 80, quando as restrições foram reduzidas e os estados responderam 

aumentando substancialmente seus empréstimos domésticos e internacionais. 
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O fato de os governos regionais serem altamente dependentes dos repasses do governo central 

e terem pouca autonomia sobre o aumento de despesas e receitas tem o potencial para elevar 

as restrições sobre o orçamento maleável na Austrália. Entretanto, o domínio do governo 

central tem permitido invocar controles hierárquicos que são eficazes em endurecer as 

restrições orçamentárias do estado. Assim, o governo central forte pode pressionar o 

comportamento de governos regionais ineficientes. As transferências de equalização na 

Austrália são alocadas com base em fórmulas que tratam das diferenças de capacidade fiscal.  

Estas fórmulas são largamente independentes das escolhas políticas dos estados e são assim 

capazes de contribuir para os problemas de restrições dos orçamentos maleáveis. 
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IV. EXEMPLOS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 

NO BRASIL 

 

As transferências intergovernamentais são utilizadas com grande intensidade no Brasil, 

constituindo-se um elemento central no sistema de relações federativas e fator fundamental de 

receita para a grande maioria dos governos subnacionais. 

 

A seguir, analisaremos as principais transferências intergovernamentais existentes em nosso 

ordenamento jurídico, mostrando suas virtudes e deficiências, de modo a enriquecer o debate 

acerca da reformulação do sistema atual. 

 

O objetivo desse capítulo não é dissecar a forma de transferência dos recursos entre os entes 

federativos, tendo em vista que, muitas vezes, a metodologia de cálculo envolve questões 

aritméticas e dados estatísticos complexos que extrapolam o objetivo do presente trabalho. 

Assim, não iremos esgotar a metodologia de cálculo atinente às transferências analisadas, 

limitando-nos a traçar os seus contornos básicos. 

 

Ademais, não iremos tratar de todas as transferências existentes em nosso ordenamento 

jurídico, mas sim daquelas que consideramos as mais importantes do ponto de vista da 

Federação. Optamos por não tratar neste capítulo das transferências intergovernamentais do 

sistema único de saúde (SUS) 197, tendo em vista a sua extensa legislação legal e infra legal198, 

o que, em nossa opinião, demandaria um trabalho acadêmico específico apenas para tratar das 

suas particularidades, sob pena de não analisarmos o assuto com a profundidade que ele 

merece. Também não iremos tratar das chamadas compensações financeiras por exploração de 

recursos naturais estabelecidas pelo § 1º do art. 20 da CF/88, em especial dos royalties do 

                                         
197 O SUS procura se organizar de forma hierarquizada (em níveis crescentes de complexidade) e descentralizada, 
tendo em vista que o governo central traça as diretrizes da política e transfere recursos para que estados e 
municípios as executem (art. 198 da CF/88 e Lei nº 8.080, de 1990). 
198 Podemos citar a Lei nº 8.080/90, a Lei nº 8.142/90, o Decreto nº 99.060/90, Normas Operacionais Básicas 
(NOB) publicadas em 1991, 1992, 1993 e 1996, Portaria Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro nº 373/02, 
Portaria Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro nº 2.023/04, Lei nº 11.107/05, Portaria Ministério da 
Saúde/Gabinete do Ministro nº 339/06 e Portaria Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro nº 493/06, dentre 
outras. 
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petróleo, em consequência da descoberta de novas jazidas na chamada "camada de pré-sal", o 

que irá acarretar uma profunda mudança na legislação sobre o tema (constitucional e infra-

constitucional). 

 

Assim, iremos discorrer sobre algumas das formas de repasse de recursos existentes em nosso 

ordenamento jurídico, dando ênfase na sua função primordial de prover os recursos 

financeiros necessários aos entes menores da federação, de modo a assegurar a sua efetiva 

autonomia financeira. 

 

4.1. Fundos de Participação 

 

Os fundos de participação constituem metodologia de repasse relevante nas finanças de grande 

parte dos entes subnacionais, em especial dos municípios. Sua importância crescente como 

forma de repartição de riquezas entre os entes federativos, os coloca como um instrumento 

primordial no federalismo fiscal instituído pela Constituição Federal de 1988. 

 

Conforme já mencionado, a organização do Estado Federal tem como princípio basilar a 

autonomia das unidades subnacionais. A autonomia financeira, por sua vez, constitui-se 

elemento fundamental para assegurar a efetiva independência dos entes menores da federação. 

 

O sistema de competências exclusivas não é suficiente, por si só, para garantir essa autonomia 

financeira, tendo em vista as distorções que podem ocorrer nessa forma de obtenção de receita. 

Essa a principal razão da existência de um sistema de repartição de receitas, pois assegura 

recursos que não dependem exclusivamente da arrecadação dos entes subnacionais. 

 

A doutrina tem enfatizado a importância dos Fundos de Participação, como forma de 

repartição das receitas tributárias, conforme se percebe do seguinte trecho da obra de Antônio 

José da Costa sobre o Fundo de Participação dos Municípios: 

 

“Considerando a inegável relevância do Município como célula mater da sociedade, 

cumpre observar a importância do FPM na estrutura da partilha da arrecadação 
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tributária e, por outro lado, não se pode negar a existência do controle da União como 

a grande gestora desses recursos públicos. É bom de ver que, atualmente, quando se 

fala na elaboração de um novo pacto federativo, há uma tendência da doutrina 

moderna em rejeitar essa interferência centralizadora da União, que, apesar de sua 

ajuda e incentivo a Municípios carentes, também possibilita condições irreais que 

incentivam a criação indiscriminada de novos Municípios sem condições para sua 

própria mantença e causando, de conseqüência, pesado ônus ao PIB nacional”199. 

 

Também no ordenamento jurídico posto, temos exemplos que demonstram a importância dos 

Fundos de Participação. Podemos citar a lei nº 12.058, de 13 de outubro de 2009, que dispõe 

sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem recursos do 

Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2009, com o objetivo de superar 

dificuldades financeiras emergenciais decorrentes da crise financeira mundial ocorrida no final 

do ano de 2008, cujos reflexos foram sentidos por todos. 

 

A exposição de motivos da MP nº 462, de 14 de maio de 2009, convertida na referida Lei, 

demonstra bem esse aspecto: 

 

“1.    Submetemos à elevada consideração de Vossa Excelência proposta de edição de 

Medida Provisória, com o fito de: (i) regulamentar a transferência de recursos pela 

União aos entes federados que recebem recursos do Fundo de Participação de 

Municípios - FPM a título de apoio financeiro destinado à superação das dificuldades 

emergenciais de recursos; (ii) alterar a Lei nº 11.786, de 25 de setembro de 2008, que 

autoriza a União a participar em Fundo de Garantia para a Construção Naval - 

FGCN para a formação de seu patrimônio; (iii) alterar e acrescer dispositivos à 

Medida Provisória nº 453, de 22 de janeiro de 2009, que constitui fonte adicional de 

recursos para ampliação de limites operacionais do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;  (iv) acrescentar dispositivos à Lei nº 

11.882, de 23 de dezembro de 2008; (v) estabelecer regras legais que regulem o 

                                         
199 In “Comentários ao Código Tributário Nacional”, coordenação Ives Gandra da Silva Martins, v. 1, 1998, pág. 
623 
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processo de transferência de recursos financeiros com o objetivo de apoiar a gestão 

do Programa Bolsa Família nos Estados e Municípios e dar outras providências. 

2.    Como decorrência da crise financeira internacional, a retração das atividades 

econômicas ocorrida a partir do terceiro trimestre de 2008 afetou a arrecadação das 

receitas tributárias dos entes federativos, com impacto orçamentário significativo, no 

exercício de 2009, especialmente para os Municípios com maior dependência das 

transferências do Fundo de Participação de Municípios - FPM.   

3.    Nesse contexto, as transferências da União, bem como as receitas próprias, vêm 

se realizando ao longo de 2009 abaixo das expectativas e das projeções das 

administrações municipais, trazendo dificuldades para o cumprimento de 

compromissos financeiros com fornecedores, prestadores de serviço e com a folha de 

pagamento dos servidores. Os reflexos sobre a prestação de serviços municipais e a 

continuidade dos projetos de investimento afetam especialmente aqueles realizados em 

parceria com o governo federal, sobretudo a capacidade de aporte de contrapartida, 

no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento- PAC. A desaceleração das 

obras, além de implicar na elevação de custos futuros e atraso no atendimento das 

necessidades da população, poderá ainda agravar os efeitos da retração econômica 

no plano local.  

(...)  

6.    A urgência e a relevância da proposta decorrem da necessidade de entrega 

tempestiva dos recursos, possibilitando a adequada execução das programações 

orçamentárias dos Entes, de modo a evitar que sejam afetadas a prestação dos 

serviços públicos e a continuidade das obras programadas no âmbito municipal. 

7.    Quanto ao cumprimento de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 

notadamente os arts. 16 e 17, importa esclarecer que,  considerando os dados 

realizados do FPM entre os meses de janeiro a março de 2009, estima-se que a medida 

implicará numa despesa inicial da ordem de R$ 1,0 bilhão (um bilhão de reais). Assim, 

para atender as despesas do primeiro trimestre e para o restante do ano serão abertos 

créditos orçamentários específicos, os quais serão incorporados na programação 

orçamentária e financeira do exercício”.   
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Perecebe-se, assim, que os Fundos de Participação são fundamentais para assegurar os 

recursos necessários aos entes subnacionais, de modo que eles possam arcar com suas 

despesas e, dessa forma, preservarem a sua autonomia. O destaque concedido aos Fundos de 

Participação dos Municípios explica-se pela fragilidade das finanças desse ente federativo em 

relação aos demais, o que demanda uma atenção especial do ente central. 

 

Além de integrarem esse sistema de repartição de receitas, os Fundos da Participação têm 

importante papel como instrumentos de manutenção do equilíbrio financeiro entre as unidades 

que compõem a federação, como se poderá verificar das regras de composição e distribuição 

de seus recursos.  

 

Tais regras, em especial aquelas atinentes aos Fundos de Participação dos Municípios, 

envolvem uma intrincada metodologia de repartição de receitas entre os entes subnacionais, as 

quais, conforme já comentado, não pretendemos esgotar.  

 

4.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) 

 

O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) é uma modalidade de 

repartição tributária, cuja origem remonta à Constituição de 1946200. A denominação “Fundo 

de Participação dos Estados” foi instituída pela Constituição de 1967. 

 

Atualmente, o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) encontra-se 

previsto no art. 159, inciso I, alínea a, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: 

 

“Art. 159. A União entregará: 

I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento da seguinte 

forma: 

                                         
200 Conforme o art. 15, § 2º, da Constituição de 1946. 
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a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal”; 

 

Nesses termos, as receitas que compõem o FPE compreendem 21,5% da arrecadação líquida 

(arrecadação bruta deduzida de restituições e incentivos fiscais) do Imposto sobre a Renda e 

Proventos de Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), 

sendo arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), contabilizadas pela 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e distribuídas pelo Banco do Brasil, sob comando da 

STN. 

 

A arrecadação bruta do IR e do IPI é apurada decendialmente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), que deduz as restituições e incentivos fiscais (Finor, Finam, Funres, 

PIN e Proterra) ocorridos no mesmo período, e comunica o montante da arrecadação líquida 

resultante à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Essa Secretaria, por sua vez, procede à 

contabilização dessas arrecadações líquidas no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (Siafi), informando, em seguida, ao Banco do Brasil o montante 

financeiro a ser transferido.  

 

Nos termos do art. 161, parágrafo único, da Constituição Federal de 1998, compete ao 

Tribunal de Contas da União efetuar o cálculo das quotas referentes ao FPM. Ademais, o TCU 

deve fiscalizar a entrega dos recursos que devam ser efetivamente creditados aos beneficiários 

e acompanhar, junto aos órgãos competentes da União, a classificação das receitas que dão 

origem ao Fundo. 

 

O art. 159, § 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece, ainda, que o cálculo desse valor é 

feito excluindo-se a parcela da arrecadação do imposto sobre a renda pertencente aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I. Assim, Estados 

e Distrito Federal não poderão incluir no cálculo o valor que já recebem do imposto sobre a 

renda por meio de retenção na fonte relativamente aos rendimentos que tenham pago 

(incluídas as autarquias e fundações que tenham instituído ou que mantenham). 
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Ressalte-se, outrossim, que são deduzidos também os percentuais do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb), quando da distribuição da quota financeira que cabe a cada Estado, de acordo com a 

Emenda Constitucional nº 53/2006, regulamentada pela Lei nº 11.494/2007. 

 

O Fundo de Participação dos Estados (FPE) constitui importante instrumento de redistribuição 

da renda nacional, visto que promove a transferência de parcela dos recursos arrecadados em 

áreas mais desenvolvidas para áreas menos desenvolvidas do país: 85% dos recursos são 

destinados aos Estados das Regiões Norte (25,37%), Nordeste (52,46%) e Centro-Oeste 

(7,17%) e 15% aos Estados das Regiões Sul (6,52%) e Sudeste (8,48%)201. A distribuição dos 

recursos dos fundos de participação é regulada pela Lei Complementar nº 62/89. 

 

Assim, o grande mérito do FPE é promover uma redistribuição de recursos fiscais entre 

regiões, retirando recursos dos Estados do Sul e do Sudeste e repassando-os aos Estados do 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

Posteriormente, é feita uma divisão que utiliza fundamentalmente três critérios: a superfície 

territorial, a população e a renda per capita de cada Estado ou Distrito Federal. Segue-se a 

disciplina dos artigos 88 a 90 do CTN, que estabelece um percentual de 5%, 

proporcionalmente à superfície de cada entidade participante, e de 95%, proporcionalmente ao 

coeficiente individual de participação, resultante do produto do fator representativo da 

população pelo fator representativo do inverso da renda per capita de cada entidade 

participante.  

 

O artigo 88 do CTN leva em consideração a extensão territorial, de sorte que 5% dos recursos 

do Fundo serão distribuídos proporcionalmente à superfície de cada entidade participante, 

assegurando maior repasse de recursos para as unidades federativas de grande extensão e 

pequena densidade demográfica, a exemplo do Amazonas e do Pará. Em um segundo 

momento, o mesmo dispositivo prevê que a distribuição dos 95% restantes se faça 

                                         
201 Esses percentuais são obtidos somando-se os coeficientes de participação dos Estados de cada região, 
conforme a tabela transcrita mais à frente. Constam, ainda, do artigo 2º da LC 62/89. 
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proporcionalmente ao coeficiente individual de participação pelo fator representativo do 

inverso da renda per capita, de cada entidade participante.  

 

Segundo o artigo 89 do CTN, o fator representativo da população é diretamente proporcional à 

percentagem que a população da entidade participante representa da população total do país. 

Vale dizer, por este critério, são beneficiadas as unidades de maior densidade demográfica, 

como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.  

 

Os coeficientes (fruto desses critérios marginais definidos pelo CTN), inicialmente criados 

para aplicação até o exercício de 1991, estão determinados no anexo único da LC 62/89 e são 

utilizados até os dias de hoje, tendo em vista que não há a lei específica determinada pela 

própria LC 62/89 (art. 2º)202. 

 

FPE – Coeficientes de Participação 
Ordem Unidade da Federação Coeficiente 

1 Acre 3,4210 
2 Alagoas 4,1601 
3 Amapá 3,4120 
4 Amazonas 2,7904 
5 Bahia 9,3962 
6 Ceará 7,3369 
7 Distrito Federal 0,6902 
8 Espírito Santo 1,5000 
9 Goiás 2,8431 
10 Maranhão 7,2182 

                                         
202 Art. 2° Os recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE serão distribuídos da 
seguinte forma: 

I - 85% (oitenta e cinco por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste; 

II - 15% (quinze por cento) às Unidades da Federação integrantes das regiões Sul e Sudeste. 

§ 1° Os coeficientes individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal no Fundo de Participação dos 
Estados e do Distrito Federal - FPE a serem aplicados até o exercício de 1991, inclusive, são os constantes do 
Anexo Único, que é parte integrante desta Lei Complementar. 

§ 2° Os critérios de rateio do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, a vigorarem a partir de 
1992, serão fixados em lei específica , com base na apuração do censo de 1990. 

§ 3° Até que sejam definidos os critérios a que se refere o parágrafo anterior, continuarão em vigor os 
coeficientes estabelecidos nesta Lei Complementar. 
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11 Mato Grosso 2,3079 
12 Mato Grosso do Sul 1,3320 
13 Minas Gerais 4,4545 
14 Pará 6,1120 
15 Paraíba 4,4889 
16 Paraná 2,8832 
17 Pernambuco 6,9002 
18 Piauí 4,3214 
19 Rio de Janeiro 1,5277 
20 Rio Grande do Norte 4,1779 
21 Rio Grande do Sul 2,3548 
22 Rondônia 2,8156 
23 Roraima 2,4807 
24 Santa Catarina 1,2798 
25 São Paulo 1,0000 
26 Sergipe 4,1553 
27 Tocantins 4,3400 
 TOTAL 100,0000 

Fonte: Lei Complementar nº 62, de 28 de dezembro de 1989 
 

A Lei Complementar nº 62/89, por intermédio do seu art. 4º203, estabelece prazos para a 

transferência dos recursos para contas individuais dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos da Portaria STN nº 722/2007204. 

 

4.1.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

 

Assim como o FPE, o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é uma modalidade de 

repartição tributária, cuja origem remonta à Constituição de 1946205. A denominação “Fundo 

de Participação dos Municípios” foi instituída pela Constituição de 1967. 

                                         
203 “Art. 4° A União observará, a partir de março de 1990, os seguintes prazos máximos na entrega, através de 
créditos em contas individuais dos Estados e Municípios, dos recursos do Fundo de Participação: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao décimo dia de cada mês: até o vigésimo dia; 
II - recursos arrecadados do décimo primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o trigésimo dia; 
III - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o décimo dia do mês subseqüente. 
§ 1° Até a data prevista no caput deste artigo, a União observará os seguintes prazos máximos: 
I - recursos arrecadados do primeiro ao vigésimo dia de cada mês: até o décimo quinto dia do mês subseqüente; 
II - recursos arrecadados do vigésimo primeiro dia ao final de cada mês: até o vigésimo dia do mês subseqüente. 
§ 2° Ficam sujeitos à correção monetária, com base na variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal, os 
recursos não liberados nos prazos previstos neste artigo”. 
204 Os recursos não liberados nos prazos previstos deverão ser corrigidos monetariamente (Acórdão nº 751/2004 
do TCU). 
205 Conforme o art. 15, § 2º, da Constituição de 1946. 
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Atualmente, o Fundo de Participação dos Municípios está previsto no art. 159, inciso I, alíneas 

b e d (esta última em decorrência da EC nº 55, de 20 de agosto de 2007), da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: 

 

“Art. 159. A União entregará: 

I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte 

forma: 

(...) 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios; 

(...) 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano”. 

 

O montante do FPM é constituído de 22,5% da arrecadação líquida (arrecadação bruta 

deduzida de restituições e incentivos discais) do Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), além de mais 1% 

que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano (Emenda 

Constitucional nº 55/2007)206. Trata-se, portanto, de uma transferência que envolve os mesmos 

tributos partilhados por intermédio do FPE. 

 

A arrecadação bruta do IR e do IPI é apurada decendialmente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB), que deduz as restituições e incentivos fiscais (Finor, Finam, Funres, 

PIN e Proterra) ocorridos no mesmo período, e comunica o montante da arrecadação líquida 

resultante à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Esta Secretaria, por sua vez, procede à 

                                         
206 Nos termos da Exposição de Motivos da EC nº 55/2007, temos que “tal medida atende importante pleito dos 
Municípios brasileiros, aumentando a capacidade desses Entes Federados de fazerem frente às suas 
responsabilidades, especialmente no final de cada exercício, época do ano em que as despesas se avolumam”. 
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contabilização dessas arrecadações líquidas no Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal (SIAFI), informando, em seguida, ao Banco do Brasil o montante 

financeiro a ser transferido.  

 

As regras são as mesmas concernentes aos Fundos dos Estados e Distrito Federal, dispostas no 

§ 1° do art. 159 da Constituição, concomitante com os artigos 157, I e 158, I, da Constituição. 

Ou seja, os Municípios não poderão incluir no cálculo o valor que já tenham recebido do 

imposto sobre a renda por meio de retenção na fonte relativamente aos rendimentos que 

tenham pago, aí incluídas as autarquias e fundações que tenham instituído ou que mantenham. 

Da mesma forma, são deduzidos os percentuais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). 

 

Compete ao Tribunal de Contas da União efetuar o cálculo das quotas e fixar os coeficientes 

de participação de cada Município na distribuição de recursos do FPM, fiscalizar a entrega dos 

recursos que devam ser efetivamente creditados aos beneficiários e acompanhar, junto aos 

órgãos competentes da União, a classificação das receitas que dão origem ao Fundo (art. 161, 

parágrafo único, da Constituição Federal de 1998). 

 

A fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios no FPM é efetuada com 

base nas populações de cada Município brasileiro enviadas ao Tribunal de Contas da União 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) até o dia 31 de outubro de cada 

exercício e na renda per capital de cada Estado, que também é informada pelo IBGE. 

 

Assim, o IBGE publica no Diário Oficial da União, até o dia 31 de agosto de cada ano, para os 

fins do cálculo das quotas referentes aos fundos de participação, a relação das populações por 

Estado e por Municípios. Os interessados, dentro do prazo de vinte dias da publicação, sob o 

risco de preclusão administrativa, podem apresentar reclamações fundamentadas ao próprio 

IBGE, ao qual cabe decidir sobre os recursos de maneira conclusiva. A relação final com o 

número de habitantes, após a apreciação dos recursos apresentados pelos Municípios, é 

enviada ao Tribunal até 31 de outubro pela Fundação IBGE. Essa relação final constitui a 

principal informação para o cálculo dos coeficientes do FPM e já contempla as alterações de 



 

 
  

171 

população em virtude das reclamações apresentadas pelos municípios junto ao IBGE. Em 

cumprimento ao art. 92 do Código Tributário Nacional, o TCU deve comunicar ao Banco do 

Brasil o resultado do cálculo dos coeficientes até o último dia útil do exercício. 

 

Conforme estabelece o artigo 91 do CTN, do montante do FPM, 10% pertencem às capitais, 

86,4% pertencem aos Municípios do interior e o restante, 3,6%, constituem o Fundo de 

Reserva, para distribuição entre os Municípios do interior com mais de 142.633 habitantes, na 

forma do Decreto-Lei nº 1.881/1981 e da Lei Complementar nº 91/1997, art. 3º. 

 

Do valor total do FPM, 10% são destinados aos Municípios das capitais dos Estados, que são 

distribuídos proporcionalmente a um coeficiente individual de participação, resultante do 

produto de dois fatores representativos: (i) um populacional, diretamente relacionado com o 

percentual da população de cada município em relação ao conjunto das capitais e (ii) um 

econômico, inversamente relacionado com a renda per capita do respectivo Estado (art. 90 do 

CTN). 

 

A Lei Complementar nº 91/97, art. 4º, ratificou os critérios definidos no CTN e assegurou às 

capitais, a partir do exercício de 1998, no mínimo, o mesmo coeficiente atribuído no exercício 

de 1997, sendo os ganhos adicionais, em relação aos coeficientes legalmente indicados, 

sujeitos ao redutor financeiro. Em outras palavras, quando o coeficiente apurado é menor que 

o coeficiente vigente no ano de 1997, este coeficiente de 1997 é mantido, aplicando o redutor 

sobre o ganho adicional. 

 

A participação relativa de cada município no montante financeiro destinado às capitais é dada 

pela relação entre o coeficiente final ajustado do Município e a soma de todos os coeficientes 

finais.  

 

Já os 90% restantes, destinados aos Municípios do interior, são distribuídos, segundo um 

coeficiente individual de participação, regulamentado pelo Decreto nº 86.309/81. 
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Também nesse caso, quando o coeficiente apurado for inferior ao vigente em 1997, mantém-se 

o maior valor e aplica-se o redutor sobre o ganho adicional. Após a aplicação do redutor, o 

ganho adicional ajustado é somado ao coeficiente apurado para o exercício, resultando no 

coeficiente final do Município amparado. O valor reduzido é redistribuído aos demais 

municípios não amparados diretamente pelo redutor. 

 

Calcula-se a participação relativa do município no total do estado, na forma da proporção do 

coeficiente calculado em relação ao somatório de todos os coeficientes dos municípios do 

estado. 

 

Desse valor total do FPM de 90%, 3,6% é destinado aos municípios do interior incluídos na 

Reserva do FPM: parcela distribuída aos municípios do interior com mais de 142.632 

habitantes – enquadrados nos coeficientes 3,8 e 4. Essa modalidade entrou em vigor em 1982. 

Esses municípios também recebem a parcela referente à sua participação como município do 

interior. 

 

No caso de criação e instalação de novos Municípios207, o TCU, baseado nos dados 

populacionais divulgados pelo IBGE, faz a revisão dos coeficientes individuais de participação 

                                         
207 A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do 
período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei (art. 18, § 4º da CF/88). Ocorre, todavia, que a lei complementar federal mencionada 
no art. 18, §4º, destinada a determinar o período em que se daria a criação de municípios, ainda não foi editada 
pelo Congresso Nacional. Por tratar-se de norma de eficácia limitada, o dispositivo constitucional que autoriza a 
criação de municípios não pode ser aplicado até que a lei complementar referida seja aprovada e sancionada. A 
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal (por exemplo, ADI 2.240/BA) vem 
se consolidando no sentido da inviabilidade de criação de novos Municípios enquanto não editada a lei 
complementar federal a que se refere o art. 18, § 4º, da Constituição Federal. Apesar da modificação 
constitucional mencionada, foram criados diversos municípios no Brasil, sem o devido amparo legal, o que foi 
objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, quanto à constitucionalidade das leis criadoras 
das aludidas municipalidades. De modo a convalidar os municípios criados após 1996 e ameaçados de extinção 
pelas reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional aprovou e promulgou a Emenda 
Constitucional nº 57, de 18 de dezembro de 2008, que acrescentou o art. 96 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, determinando que “ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e 
desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os 
requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação.” Ademais, a Lei nº 
10.521/02 assegurou a instalação dos Municípios cujo processo de criação teve início antes da promulgação da 
Emenda Constitucional nº 15 (deu nova redação ao § 4º do art. 18 da CF/88), desde que o resultado do plebiscito 
tenha sido favorável e que as leis de criação tenham obedecido à legislação anterior. 



 

 
  

173 

dos Municípios do Estado a que pertence, de modo a assegurar recursos do FPM ao Município 

recém-criado (Lei Complementar nº 62/1989, art. 5º). Assim, a cota individual do FPM dos 

Municípios já existentes no Estado diminui. 

 

Os novos Municípios receberão coeficientes individuais de participação conforme a respectiva 

faixa de habitantes, do mesmo modo que os já existentes. 

 

Os coeficientes dos novos Municípios serão somados aos dos já existentes, aumentando o 

somatório de coeficientes do Estado. Como a participação do Estado na cota global da FPM do 

Estado permanece a mesma e o somatório de coeficientes aumenta, a cota individual diminui. 

Ou seja, visto que a participação estadual na quota global do FPM é fixa e o número de 

participantes aumenta, a quota individual de todos diminui. 

 

Assim, para assegurar recursos do FPM aos novos Municípios de um determinado Estado, as 

parcelas devidas aos demais Municípios existentes naquele Estado são reduzidas 

proporcionalmente, não afetando os de outros Estados. 

 

A revisão dos coeficientes dos Fundos de Participação é feita anualmente pelo TCU, a partir 

da divulgação dos dados populacionais atualizados pelo IBGE nos termos da Lei 

Complementar nº 59 de 22 de dezembro de 1988. 

 

O Município pode ter seu coeficiente alterado, desde que o levantamento anual realizado pelo 

IBGE indique alteração no número de seus habitantes208. Havendo alteração populacional, o 

                                         
208 Saliente-se, entretanto, conforme, noticiado na Revista do TCU, ANO 35, NÚMERO 109, MAIO/AGOSTO 
2007, pg., 113. Disponível em: http://www2.tcu.gov.br/portal. Acesso em 09.01.2010, que: “muitos municípios 
não se conformam com o cálculo efetivado pelo tribunal e recorrem ao Poder Judiciário para o incremento dos 
seus coeficientes. São ajuizadas ações ordinárias com pedido de tutela antecipada com esse objetivo. O 
deferimento dessas tutelas acarreta a alteração do coeficiente do município e repercute no valor a ser recebido por 
outros municípios do interior do mesmo Estado. Quando essa decisão interlocutória do juízo singular lhes é 
desfavorável, há a interposição de agravo perante o TRF respectivo, com pedido liminar de efeito suspensivo. 
Deferida essa liminar, o resultado é análogo. Essas decisões em sede de cognição sumária, representam transtorno 
ao TCU e ao Banco do Brasil, responsável pela entrega do montante devido a cada município. Com o intuito de 
preservar a competência constitucional do TCU de fixar os coeficientes do FPM, a sua consultoria jurídica, 
alegando ofensa à ordem econômica e jurídica ajuizou, diretamente no STJ, medida judicial requerendo a 
suspensão de efeito suspensivo deferido por desembargador federal do TRF da 4ª Região. O vice-presidente, no 
exercício da Presidência, Ministro Peçanha Martins, em 11/06/2007, acolheu a pretensão do TCU e deferiu o 
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TCU é informado e procede ao cálculo dos novos coeficientes, os quais produzirão efeitos 

financeiros a partir do ano seguinte. 

 

Dentro de um mesmo Estado, se o coeficiente de um único Município aumenta e os demais 

permanecem inalterados, o valor da sua cota financeira aumenta, enquanto que as cotas 

individuais de todos os demais diminuem. Se o coeficiente de um Município diminuir, os 

demais ganham em razão da redução no somatório de coeficientes. 

 

Havendo alteração de coeficientes em muitos Municípios do mesmo Estado, os efeitos sobre a 

cota individual de cada um dependerão da relação entre a mudança de seu próprio coeficiente 

e dos demais. Neste caso, poderá haver redução das cotas individuais mesmo que tenha 

ocorrido uma elevação do seu coeficiente. 

 

Outra questão relevante envolve a participação de cada Estado na distribuição do FPM, pois, 

de acordo com a Resolução TCU nº 242/1990, cada Estado tem direito a uma participação 

diferenciada na distribuição dos recursos do FPM. Assim, pode ocorrer de dois ou mais 

Municípios de Estados diferentes situados na mesma faixa populacional possuírem o mesmo 

coeficiente populacional e receberem valores diferentes. 

 

Por último, a exemplo do que acontece com o FPE, a Lei Complementar nº 62/89, por 

intermédio do seu art. 4º, estabelece prazos para a transferência dos recursos para contas 

individuais dos Municípios, nos termos da Portaria STN nº 722/2007. Nos termos do Acórdão 

nº 751/2004 do TCU, os recursos não liberados nos prazos previstos deverão ser corrigidos 

monetariamente. 

 

4.1.3. Análise crítica dos Fundos de Participação 

 

As principais vantagens dos Fundos de Participação são a sua previsibilidade, a função de 

auxiliar na autonomia do ente subnacional e a não vinculação dos recursos. 

                                                                                                                                
pedido de suspensão da liminar. Dessa forma, o coeficiente de FPM do município interessado retornou ao valor 
fixado pela Decisão Normativa/TCU nº 79/2006”. 
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Com efeito, face a sua previsão constitucional, trata-se de recurso que Estados e Municípios 

sabem que irão receber, sendo possível, até mesmo, uma mensuração aproximada desse valor 

(o que pode ser feito, por exemplo, por intermédio de análise comparativa dos valores 

recebidos no passado). Assim, é possível que o ente subnacional planeje as suas ações com 

uma certa margem de segurança, tendo em vista que já se sabe que esse montante decorrente 

dos Fundos de Participação será recebido. 

 

Ademais, os Fundos de Participação têm como grande vantagem contribuir decisivamente para 

a autonomia financeira do ente subnacional, o que é potencializado pelo fato dos recursos 

recebidos serem não vinculados, o que propicia que o ente os utilize das mais variadas formas, 

de acordo com as suas necessidades particulares, sem que haja uma destinação previamente 

estabelecida.  

 

O caráter obrigatório e não vinculado desses recursos os torna não suscetíveis a pressões 

políticas, aspecto vantajoso do ponto da elaboração de políticas públicas. 

 

Há de se destacar ainda, no que se refere aos Fundos de Participação dos Estados, o mérito de 

promover uma redistribuição de recursos fiscais entre regiões, retirando recursos das regiões 

Sul e Sudeste e repassando-os para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

Entendemos, contudo, que há espaço para se fazer alguns reparos nessa forma de distribuição 

de receita. 

 

O principal problema enfrentado pelos Fundos de Participação é a sua pouca flexibilidade para 

fazer frente a eventos específicos ou mesmo mudanças estruturais ocorridas nos entes 

recebedores. Sendo uma forma de distribuição de recursos, cujo arcabouço jurídico-normativo 

encontra-se na própria Constituição, são evidentes as dificuldades de mudança dos critérios de 

distribuição. Isso sem falar na própria resistência dos entes beneficiários, que, ao invés de 

estimularem o debate acerca de uma eventual mudança nos critérios dos Fundos de 

Participação, temem perder o que já adquiriram.  
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Assim, esses critérios precisam ser revistos, de modo a verificar eventuais alterações 

possíveis, sob pena dos recursos repassados não terem mais o mesmo efeito de anos atrás, no  

sentido de contribuir de forma decisiva para a manutenção da autonomia financeira do ente 

recebedor. É possível que critérios outros, como inacessibilidade, compensação por deter 

amplas áreas de preservação ambiental ou algum fator de debilidade econômica, devam ser 

levados em discussão na distribuição das cotas advindas dos Fundos de Participação. Para o 

caso específico dos Municípios, poderiam ser utilizados indicadores de demanda por serviços 

públicos, além da população, como taxa de natalidade, crescimento e mortalidade, densidade 

demográfica ou mesmo a quantidade da população vivendo na área urbana e rural. 

 

Os critérios aqui sugeridos são meramente exemplificativos. O que se propõe é uma ampla 

discussão acerca da adequação da forma atualmente existente de distribuição dos recursos 

advindos dos Fundos de Participação, face a sua enorme importância para a saúde financeira 

dos entes subnacionais, mesmo que se conclua que a atual metodologia de repasse é aquela 

que melhor atende aos anseios da Federação. 

 

Entretanto, qualquer mudança de critérios deve prever um período de transição, de modo a 

evitar choques (positivos e negativos) nos cofres dos entes recebedores. Tais choques não 

apenas elevariam a resistência política à aprovação dessas mudanças (que, conforme já 

comentado, é muito grande), mas também resultariam na descontinuidade de políticas e 

programas públicos, com o prejuízo de todos. 

 

4.2. Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), Nordeste (FNE) e 

Centro-Oeste (FCO). 

 

Os recursos destinados ao financiamento regional encontram-se previstos no art. 159, inciso I, 

alínea c, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: 

 

“Art. 159. A União entregará: 
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I – do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por cento da seguinte 

forma: 

(...) 

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 

das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras 

de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando 

assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na 

forma que a lei estabelecer; 

 

Assim, com base nesse dispositivo constitucional, foi editada a Lei nº 7.827, de 27 de 

setembro de 1989, criando o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — 

FCO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e o Fundo Constitucional 

de Financiamento do Norte — FNO209. A Lei nº 10.177/2001 introduziu algumas 

modificações na sistemática desses Fundos, em especial na utilização dos recursos dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento, reduzindo os encargos das operações. 

 

Assim, esses Fundos contam com uma fonte permanente de recursos, correspondente a 3% da 

arrecadação do Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer Natureza (IR) e sobre Produtos 

Industrializados (IPI). Além desses recursos previstos na Constituição Federal de 1988, o 

artigo 6º da Lei nº 7.827, de 1989, determina outras fontes de recurso, quais sejam: (i) os 

retornos e resultados de suas aplicações; (ii) o resultado da remuneração dos recursos 

momentaneamente não aplicados, calculado com base em indexador oficial; (iii) 

contribuições, doações, financiamentos e recursos de outras origens, concedidos por entidades 

de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras e (iv) dotações orçamentárias ou 

outros recursos previstos em lei. 

                                         
209 Nos termos do art. 2º da Lei nº 7.827, de 1989, temos que “os Fundos Constitucionais de Financiamento do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm por objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico e social das 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através das instituições financeiras federais de caráter regional, 
mediante a execução de programas de financiamento aos setores produtivos, em consonância com os respectivos 
planos regionais de desenvolvimento”. 
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Nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Lei nº 7.827, de 1989, no que se refere ao 

percentual de 3% fruto da arrecadação do IR e do IPI, deverá ser observada a seguinte 

distribuição entre os três Fundos: 0,6% para o FCO, 1,8% para o FNE e 0,6% para o FNO. 

 

Esses recursos são repassados decendialmente pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ao 

Ministério da Integração Nacional, que os transfere para as instituições financeiras de caráter 

regional e para o Banco do Brasil210. 

 

A administração dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste será distinta e autônoma e exercida pelos seguintes órgãos: (i) Conselho Deliberativo 

das Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste, (ii) 

Ministério da Integração Nacional e (iii) instituição financeira de caráter regional e Banco do 

Brasil (art. 13 da Lei nº 7.827, de 1989). O Conselho Deliberativo é o órgão gestor, 

estabelecendo, anualmente, as diretrizes, prioridades e programas de financiamento dos 

Fundos Constitucionais de Financiamento, em consonância com o respectivo plano regional de 

desenvolvimento. 

 

Nos termos do art. 4º da Lei n º 7.827, de 1989, são beneficiários dos recursos dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Norte, Nordeste e Centro-Oeste os produtores e 

empresas, pessoas físicas e jurídicas, além das cooperativas de produção que desenvolvam 

atividades produtivas nos setores agropecuário, mineral, industrial e agroindustrial das regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 

                                         
210 “Art. 16. O Banco da Amazônia S.A. - Basa, o Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e o Banco do Brasil 
S.A. - BB são os administradores do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO, do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste - FCO, respectivamente. 

§ 1° O Banco do Brasil S.A. transferirá a administração, patrimônio, operações e recursos do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO para o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, 
após sua instalação e entrada em funcionamento, conforme estabelece o art. 34, § 11, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias”. 
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Percebe-se que, ao destinar parte da arrecadação tributária para as regiões mais carentes, a 

União propiciou a criação desses Fundos Constitucionais de Financiamento, com o principal 

objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social daquelas regiões, por intermédio 

de programas de financiamento aos setores produtivos. 

 

Em consonância com a missão dos Fundos Constitucionais de Financiamento e com as 

diretrizes e metas estabelecidas para o desenvolvimento das regiões beneficiárias, os 

programas de financiamento buscam maior eficácia na aplicação dos recursos, de modo a 

aumentar a produtividade dos empreendimentos, gerar novos postos de trabalho, elevar a 

arrecadação tributária e melhorar a distribuição de renda. 

 

Respeitadas as disposições dos planos regionais de desenvolvimento, na formulação dos 

programas de financiamento, devem ser observadas, dentre outras, as seguintes diretrizes: (i) o 

financiamento é concedido exclusivamente aos setores produtivos das regiões beneficiadas; 

(ii) será dado atendimento preferencial às atividades produtivas de mini e pequenos produtores 

rurais e de micro e pequenas empresas cujas atividades utilizem intensivamente matérias-

primas e mão de obra locais e à produção de alimentos básicos para a população; (iii) a ação 

deve estar integrada às instituições federais sediadas nas regiões e (iv) o empreendimento 

precisa levar em conta a preservação do meio ambiente. Será dado, ainda, apoio à criação de 

novos centros, atividades e pólos de desenvolvimento que possam reduzir as diferenças 

econômicas e sociais entre as regiões (art. 3º da Lei nº n º 7.827, de 1989). 

 

O foco de atuação do FCO, do FNE e do FNO são, respectivamente, as áreas da Região 

Centro-Oeste, as da Região Nordeste e Municípios dos Estados de Minas Gerais e do Espírito 

Santo, incluídos na área de atuação da extinta Sudene e as áreas da Região Norte211. 

                                         
211 “Art. 5° Para efeito de aplicação dos recursos, entende-se por:  

I - Norte, a região compreendida pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, e 
Tocantins;  

II - Nordeste, a região abrangida pelos Estados do Maranhão, Piauí, Ceára, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, além das partes dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo incluídas 
na área de atuação da Sudene;  

III - Centro-Oeste, a região de abrangência dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito 
Federal;  
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Não obstante o artigo 3º, inciso III, da CF/88 estabelecer que um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil seja a redução das desigualdades sociais e regionais do 

nosso País, o fato é que, a despeito de atitudes como a criação desses Fundos de 

Financiamento Regional, ainda estamos longe de atingir esses objetivos.  

 

Os Fundos de Financiamento Regional têm sido apenas parcialmente capazes de promover 

uma redistribuição regional de recursos fiscais eficiente, tendo em vista que os recursos 

provêm de Estados mais desenvolvidos (face a maior arrecadação do IR e do IPI nessas 

localidades), mas a sua aplicação não se dá primordialmente nos Estados menos 

desenvolvidos.  

 

Marcos Mendes, Rogério Boueri Miranda e Fernando Blanco Cosio, em interessante estudo 

sobre o tema, afirmam que, no ano-calendário de 2006, os maiores receptores de recursos, em 

termos per capita, foram Mato Grosso do Sul, Tocantins, Sergipe, Goiás e Bahia. Entretanto, 

as unidades federativas com maior recebimento per capita não são as de menor PIB estadual 

per capita. Esse fenômeno pode ser explicado, em parte, pois os recursos não são direcionados 

para as unidades federativas e sim para os beneficiários, conforme determinação legal212. 

Assim, não é possível mensurar uma relação clara entre o saldo dos empréstimos per capita e o 

nível de desenvolvimento dos estados receptores. 

 

Os autores afirmam, ainda, que, em análise realizada por região e por porte das empresas 

tomadoras de recursos, só foram detectados efeitos positivos no caso de microempresas da 

região Nordeste. Nas demais regiões e tipos de empresas, as empresas receptoras dos 

empréstimos não geraram, em média, mais empregos do que aquelas que não utilizaram essa 

forma de financiamento213. 

 

                                                                                                                                
IV - semi-árido, a região natural inserida na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste - Sudene, definida em portaria daquela Autarquia”. 
212 Op. cit. p. 102. 
213 Op. cit. p. 104. 
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Embora haja uma prioridade nos empréstimos a micros e pequenos produtores rurais, micros e 

pequenas empresas industriais, o crédito acaba sendo direcionado para os municípios mais 

desenvolvidos. Dessa forma, os fundos constitucionais de financiamento terminam por 

reforçar a tendência de concentração dos investimentos privados nas áreas mais dinâmicas de 

cada região214.  

 

Assim, uma conclusão possível é que os empréstimos dos fundos constitucionais de 

financiamento não se direcionam de forma prioritária para os estados mais pobres ou para os 

municípios mais pobres, mas para empreendimentos selecionados em áreas já privilegiadas. 

Isso pode implicar um aumento da desigualdade intrarregional, pois os empréstimos estão 

sendo direcionados, sobretudo, para áreas de maior dinamismo econômico nas Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. 

 

Assim, tais recursos poderiam ser destinados não a investimentos privados nas áreas 

incentivadas, mas para financiar investimentos públicos em infra estrutura, aspecto 

sabidamente carente nessas regiões. Tais recursos poderiam ser utilizados para reduzir 

desvantagens comparativas dos estados menos desenvolvidos nas áreas de transporte, 

telecomunicações e energia, reduzindo os custos de acesso de sua produção aos grandes 

centros consumidores do Sul e do Sudeste ou mesmo para exportação. Esses estados menos 

desenvolvidos poderiam, assim, utilizar em seu favor as suas vantagens comparativas, por 

exemplo, o custo de mão de obra menor, de modo a baratear o seu produto. Trata-se, 

entretanto, de sugestão que demanda alteração da legislação constitucional e infra 

constitucional.  

 

4.3. Transferência do ICMS aos Municípios 

 

                                         
214 De acordo com os estudos de Mansueto Facundo Almeida, Alexandre Manoel Angelo da Silva e Guilherme 
Mendes Resende no trabalho “Uma análise dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste (FNE), 
Norte (FNO) e Centro-Oeste (FCO)”, disponível em <http://www.ipea.gov.br/pub/td/sumex06/se1206.htm>. 
acesso em 04.01.2009. 
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O ICMS é um imposto de competência estadual, cuja previsão encontra-se na Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: 

 

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

(...) 

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

as prestações se iniciem no exterior;” 

 

Esse imposto já existia no ordenamento jurídico anterior215, sob a denominação de ICM, não 

incidindo sobre serviços. A Constituição Federal de 1988, assim, ampliou a sua base de 

cálculo, que passou a incorporar serviços como telefonia e energia elétrica, além de conferir 

maior autonomia aos Estados para definir a legislação desse tributo. 

 

A transferência do ICMS aos Municípios encontra-se previsão no artigo 158, inciso IV e 

parágrafo único:  

 

“Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

(...) 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no 

inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas 

à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus 

territórios; 

                                         
215 Art. 23, inciso II, da Constituição de 1967.  
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II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal”. 

  

Assim, 25% da receita do ICMS arrecadado por cada Estado deve ser transferida aos 

respectivos Municípios.  

 

Ademais, a regra de distribuição do produto da arrecadação da parcela do ICMS do Estado 

destinada aos Municípios já vem previamente traçada pela Constituição Federal: (i) três 

quartos, no mínimo, devem ser destinados na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas no território do 

Município e (ii) até um quarto dos mesmos 25% de acordo com a lei estadual. 

 

Importante, neste ponto, destacar a cláusula final do art. 158, parágrafo único, inciso I, da 

CF/88, que define que o valor de ICMS que corresponde a cada Município é apurado de 

acordo com o valor que este adiciona nas operações relativas à circulação de mercadorias e 

nas prestações de serviços realizadas em seu território. Pode-se concluir, por isso, que a parte 

que cabe a cada Município refere-se às operações de circulação de mercadorias que ocorrem 

dentro de seus limites territoriais. 

 

E para se saber em qual Município foi realizada a operação temos de olhar para a norma 

jurídica de incidência do ICMS, em especial para o seu critério espacial. Podemos 

exemplificar pelo estabelecimento empresarial localizado no Município X que realiza uma 

operação de circulação de mercadoria. Sobre o produto da arrecadação do ICMS incidente 

sobre esta operação faz jus o Município a uma parte, não podendo o Município Y exigir 

receitas daí advindas. O mesmo vale dizer para o Município X, que não tem qualquer direito 

sobre produto da arrecadação de ICMS decorrente da circulação de mercadorias no Município 

Y. Frise-se que neste exemplo está-se tratando apenas da hipótese do art. 158, parágrafo único, 

inciso I, da CF/88. 

 



 

 
  

184 

Outro ponto que deve ser esclarecido é o significado da expressão "valor adicionado nas 

operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços", referida no 

mesmo art. 158, parágrafo único, inciso I, da CF/88.  

 

A Constituição Federal de 1988, por intermédio de seu art. 161, inciso I, cometeu à lei 

complementar definir o que seria o “valor adicionado”: 

 

“Art. 161. Cabe à lei complementar: 

I - definir valor adicionado para fins do disposto no art. 158, parágrafo único, I;” 

 

Para este fim, foi editada a Lei Complementar n.º 63, de 11 de janeiro de 1990, que dispõe 

sobre critérios e prazos de crédito das parcelas do produto da arrecadação de impostos de 

competência dos Estados e de transferências por estes recebidos, pertencentes aos Municípios. 

 

A Lei Complementar n.º 63/90, em seu art. 3º, § 1º, inciso I, com a redação que lhe foi dada 

pela recente Lei Complementar n.º 126/2006, define o que é o valor adicionado: 

 

“Art. 3.º (...) 

1.º O valor adicionado corresponderá, para cada Município:  

I – ao valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das prestações de serviços, no 

seu território, deduzido o valor das mercadorias entradas, em cada ano civil;” 

 

O valor adicionado, destarte, corresponde a uma operação matemática que consiste na dedução 

do valor das mercadorias entradas do valor das mercadorias saídas, acrescido do valor das 

prestações de serviços no território do Município. Ressalte-se, outrossim, que as entradas e 

saídas devem ser entendidas como as entradas e saídas de mercadorias nos respectivos 

estabelecimentos empresarias, localizados no respectivo Município. 
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Daí a conclusão de que ¾ (três quartos) do valor adicionado nas operações relativas à 

circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, calculado na forma acima 

estabelecida, cabe apenas e tão somente ao Município sede das respectivas operações.  

 

O ¼ (um quarto) restante dos 25% do valor total do ICMS arrecadado pelo Estado, pode ser 

distribuído de acordo com o que dispuser a legislação estadual, nos termos do art. 158, 

parágrafo único, II, da CF/88. A finalidade desta exceção está em evitar guerras fiscais entre 

pequenos Municípios, onde são realizadas poucas operações ou prestações tributadas por meio 

de ICMS. 

 

A importância dessa transferência pode ser expressa em números. No ano-calendário de 2006, 

a transferência do ICMS aos municípios alcançou o equivalente a 1,78% do PIB, superando as 

transferências federais advindas do FPM e do FPE216. 

 

As transferências do ICMS têm como principal vantagem fortalecer a autonomia subnacional 

(no caso, dos Municípios) na alocação dos recursos, uma vez que se trata de uma transferência 

incondicional, permitindo que se aproveite, na aplicação dos recursos, o maior conhecimento 

dos governos municipais acerca das necessidades locais.  

 

Entretanto, essa transferência não promove uma redistribuição regional de recursos, tendo em 

vista que os Municípios mais desenvolvidos recebem as maiores transferências per capita, o 

que pode ser explicado pela própria sistemática de transferência de recursos, que tende a 

beneficiar os locais mais dinâmicos, onde ocorre maior produção e consumo de bens 

tributados pelo ICMS. Assim, há Municípios médios e grandes que sediam grandes 

empreendimentos e, por isso, são grandes beneficiários dessa transferência. É o caso, por 

exemplo, de Paulínia e Cubatão, ambos no Estado de São Paulo, onde atividades de refino de 

petróleo resultam em significativas transferências de ICMS. 

 

                                         
216 MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Transferências intergovernamentais no Brasil: diagnóstico e 
proposta de reforma. Consultoria Legislativa do Senado Federal (Coordenação de estudos). Brasília: abril, 2008, 
p. 48. 
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Assim, trata-se de uma forma perversa de repasse e que privilegia o Município teoricamente 

com maior autonomia financeira. A maior parte da arrecadação do ICMS vai para Municípios 

com grande atividade industrial, cuja arrecadação tributária própria deve (ou deveria) ser 

suficiente para satisfazer as suas necessidades financeiras, ao invés de prover os recursos 

necessários para aquele Município dependente desse tipo de receita transferida. Por esse 

prisma, a metodologia de repasse do ICMS não contribui para diminuir a diferença econômica 

e social existente entre os Municípios de um mesmo Estado, mas, ao contrário, aumenta esse 

abismo. 

 

Se o ICMS fosse cobrado no destino, não haveria essa concentração das transferências, pois o 

consumo de bens e serviços tributados pelo imposto é mais disperso no território nacional do 

que a sua produção. Entretanto, trata-se de alteração que depende de reforma da Constituição 

Federal. 

 

Ademais, por ter seus critérios previamente fixados no ordenamento jurídico, esse tipo de 

transferência apresenta grande independência de fatores políticos, não sendo possível alterar a 

cota do Município com base em qualquer tipo de barganha ou acordo. 

 

Entretanto, a definição da partilha do ICMS por intermédio de regras definidas na Constituição 

e em leis retira flexibilidade para a absorção de choques. A transferência do ICMS é cíclica, 

uma vez que cresce nos momentos de expansão da economia, representando maior 

desembolso dos Estados e maior disponibilidade de recursos para os Municípios, 

incentivando-os a expandir as despesas. Entretanto, em épocas de retração, os valores 

repassados diminuem, o que dificulta aos Municípios a manutenção desses níveis de gasto. 

 

Outra questão de suma importância acerca desse tipo de transferência, que será tratada mais à 

frente, versa sobre a possibilidade de os Municípios questionarem os Estados na concessão de 

alguma modalidade de desoneração tributária de ICMS (uma isenção, por exemplo), 

impedindo, assim, que ocorra uma queda na arrecadação desse imposto e, por conseqüência, 

uma diminuição dos recursos transferidos. 
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4.4. Repartição de parcela da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializado 

(IPI - Exportação). 

 

Os Estados e o Distrito Federal recebem compensação por perda de receita tributária em 

operações de exportação. Essa perda de receita decorre do fato de o ICMS, imposto de 

competência estadual, ser parcialmente cobrado na origem. Assim, quando se decide desonerar 

as exportações, com o louvável propósito de não exportar tributos e tornar o produto nacional 

mais competitivo no mercado internacional, prejudica-se a arrecadação de ICMS do Estado 

exportador. 

 

Tendo em vista que o estímulo à exportação é matéria de interesse do governo central, gestor 

da política macroeconômica, os governos estaduais reivindicam a compensação do imposto 

não recolhido nas exportações, que, para eles, constitui uma externalidade negativa decorrente 

de uma política do governo central. 

 

Assim, temos o chamado IPI – Exportação, previsto no art. 159, inciso II, da Constituição 

Federal de 1988, que dispõe: 

 

“Art. 159. A União entregará: 

II – do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por 

cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados; 

(...) 

§ 2º - A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte por 

cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente ser 

distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de 

partilha nele estabelecido. 

§ 3º - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios estabelecidos 

no art. 158, parágrafo único, I e II”. 
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Nesses termos, as receitas que compõem o IPI - Exportação compreendem 10% da 

arrecadação líquida do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sendo arrecadadas pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), contabilizadas pela Secretaria do Tesouro 

Nacional (STN) e distribuídas pelo Banco do Brasil, sob comando da STN. 

 

A arrecadação bruta do IPI é apurada decendialmente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB), que deduz as restituições e incentivos fiscais ocorridos no mesmo período e 

comunica o montante da arrecadação líquida resultante à Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN). Esta Secretaria, por sua vez, procede à contabilização dessas arrecadações líquidas no 

sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), informando, em 

seguida, ao Banco do Brasil o montante financeiro a ser transferido. Esses valores são 

transferidos aos Estados e ao Distrito Federal, observados os coeficientes individuais de 

participação no IPI - Exportação fixados pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Até o último dia útil do mês de julho de cada ano, o TCU publica no Diário Oficial da União e 

comunica ao Banco do Brasil e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os coeficientes 

individuais de participação dos Estados e do Distrito Federal no IPI - Exportação, que terão 

vigência durante todo o exercício seguinte. Esses coeficientes são fixados por meio de Decisão 

Normativa do TCU. 

 

O cálculo é feito tendo por base os valores das exportações ocorridas nos doze meses 

antecedentes a 1º de julho do ano imediatamente anterior ao do exercício em referência. É 

considerado apenas o valor dos produtos industrializados exportados para o exterior na 

proporção do ICMS que deixou de ser exigido em razão da imunidade prevista no item “a” do 

inciso X e da desoneração prevista no item “f” do inciso XII, ambas do § 2º do art. 155 da 

Constituição Federal de 1988. A competência para apurar os valores exportados e comunicá-

los ao TCU até o dia 25 de julho de cada ano é da Secretaria de Comércio Exterior do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
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Nenhuma Unidade da Federação pode receber mais do que 20% (vinte por cento) do montante 

a ser distribuído. Caso a participação de qualquer Estado ou do Distrito Federal nas 

exportações supere o percentual de 20%, o eventual excedente será distribuído entre os 

demais, na proporção de suas respectivas participações relativas. 

 

Os Estados e o Distrito Federal podem contestar os cálculos efetuados pelo TCU no prazo de 

30 (trinta) dias, a partir da publicação da Decisão Normativa que fixar os coeficientes de 

participação. O TCU deverá manifestar-se sobre a contestação no prazo de 30 (trinta) dias 

contados do recebimento. 

 

Cada unidade federada poderá, ainda, apresentar ao Ministério da Fazenda contestação dos 

valores distribuídos, devendo tal contestação ser objeto de manifestação pelo órgão 

competente, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Os Estados entregam aos seus respectivos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) dos 

recursos do IPI - Exportação que recebem, observando-se para tanto os mesmos critérios, 

forma e prazos estabelecidos para o repasse da parcela do ICMS que a Constituição Federal 

assegura às municipalidades. Quanto aos outros 75% (setenta e cinco por cento), constituem 

receita dos Estados e do Distrito Federal e podem ser aplicados livremente. 

 

A análise crítica sobre essa forma de repasse será feita no próximo item, juntamente com o 

chamado ICMS - Exportação, tendo em vista que ambas as sistemáticas de repasse decorrem 

da perda de receita tributária do ICMS em operações de exportação.  

 

4.5. ICMS – Exportação 

 

Essa forma de compensação tem sido objeto de intensos conflitos e negociações entre os entes 

federativos. A desoneração do ICMS em operações de exportação foi estabelecida, 

inicialmente, pela Lei Complementar nº 86, de 1996, a chamada Lei Kandir, que previa 

compensações aos Estados em seu artigo 31, fixando, em seu Anexo I, os coeficientes de 

participação de cada Estado no montante transferido. 
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Assim, ao longo dos anos, acumularam-se protestos dos Estados, que alegavam ser baixo o 

valor transferido anualmente pela União. Em 2003, no âmbito de negociações em torno da 

reforma tributária, aprovou-se a Emenda Constitucional nº 42, que transferiu para a 

Constituição a obrigatoriedade de compensação (art. 91 do ADCT). 

 

O art. 91 do ADCT fixa a obrigatoriedade de compensação relativa aos produtos primários e 

semi elaborados e estabelece que uma lei complementar defina o montante a ser transferido e 

os critérios de repartição dos recursos entre os Estados:  

 

Art. 91. A União entregará aos Estados e ao Distrito Federal o montante definido em 

lei complementar, de acordo com critérios, prazos e condições nela determinados, 

podendo considerar as exportações para o exterior de produtos primários e semi-

elaborados, a relação entre as exportações e as importações, os créditos decorrentes 

de aquisições destinadas ao ativo permanente e a efetiva manutenção e 

aproveitamento do crédito do imposto a que se refere o art. 155, § 2º, X, a. 

§ 1º Do montante de recursos que cabe a cada Estado, setenta e cinco por cento 

pertencem ao próprio Estado, e vinte e cinco por cento, aos seus Municípios, 

distribuídos segundo os critérios a que se refere o art. 158, parágrafo único, da 

Constituição. 

§ 2º A entrega de recursos prevista neste artigo perdurará, conforme definido em lei 

complementar, até que o imposto a que se refere o art. 155, II, tenha o produto de sua 

arrecadação destinado predominantemente, em proporção não inferior a oitenta por 

cento, ao Estado onde ocorrer o consumo das mercadorias, bens ou serviços. 

§ 3º Enquanto não for editada a lei complementar de que trata o caput, em 

substituição ao sistema de entrega de recursos nele previsto, permanecerá vigente o 

sistema de entrega de recursos previsto no art. 31 e Anexo da Lei Complementar nº 87, 

de 13 de setembro de 1996, com a redação dada pela Lei Complementar nº 115, de 26 

de dezembro de 2002. 
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§ 4º Os Estados e o Distrito Federal deverão apresentar à União, nos termos das 

instruções baixadas pelo Ministério da Fazenda, as informações relativas ao imposto 

de que trata o art. 155, II, declaradas pelos contribuintes que realizarem operações ou 

prestações com destino ao exterior.   

 

Assim, ficou estabelecido que: (i) lei complementar definirá os critérios, prazos e condições 

para a transferência dos recursos; (ii) os critérios de partilha serão proporcionais, entre outros 

fatores, aos volumes de exportação de produtos primários e semi elaborados e aos montantes 

de importação e exportação; (iii) 25% dos recursos serão transferidos aos Municípios nos 

mesmos critérios da partilha do ICMS e (iv) enquanto não for editada a lei complementar que 

definirá os novos critérios e valores, valerão as regras estabelecidas na Lei Kandir. 

 

Entretanto, como a lei complementar referida não foi editada, permanecem vigentes os 

critérios da Lei Kandir. Entretanto, essa lei só previa recursos líquidos e certos para essa 

transferência até o ano-calendário de 2003. A partir daí, ela estabelece que o montante a ser 

transferido depende de haver dotação orçamentária para essa finalidade. 

 

Assim, o Poder Executivo Federal encontrou uma oportunidade para reduzir as transferências, 

não disponibilizando dotação orçamentária para esse repasse. Portanto, existe um permanente 

jogo político de pressão e barganha no Congresso Nacional que se repete todo ano, no qual se 

negocia não só o montante total a ser transferido, mas, também, a participação de cada 

Estado217. 

 

Segundo notícias veiculadas pela imprensa218, que bem demonstram esse jogo político, o 

relator do Orçamento de 2010, deputado Geraldo Magela (PT-DF), tem enfrentado 

dificuldades para assegurar as compensações aos Estados pela Lei Kandir, calculadas em R$ 

                                         
217 Em 2004, a MP nº 193 (convertida na Lei nº 10.966, de 2004) alocou R$ 900 milhões com essa finalidade. Em 
2005, as MP’s nº 237 e 271 (convertidas nas Leis nº 11.131, de 2005, e 11.289, de 2006) fizeram dois aportes de 
R$ 900 milhões. Para 2006, a MP nº 328 (convertida na Lei nº 11.452, de 2007) destinou R$ 1,95 bilhão. Para 
2007, as MP’s nº 355 e 368 (convertidas nas Leis nº 11.492 e 11.512, de 2007) destinaram dois aportes de R$ 975 
milhões. 
218 Notícia disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u640125.shtml>. Acesso em 19 de 
novembro de 2009. 
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3,9 bilhões. Magela afirma que existe a necessidade de compensar uma perda de arrecadação 

de aproximadamente R$ 22 bilhões no Orçamento, o que pode ocorrer pela redução de R$ 10 

milhões para R$ 8 milhões nos valores reservados para as chamadas emendas individuais, 

além do congelamento das emendas de bancadas e de comissões.  

 

Assim, como forma de evitar esse desgaste institucional que se repete a cada novo orçamento, 

o que é prejudicial ao próprio pacto federativo, deve-se fazer um esforço político para editar a 

Lei Complementar a que alude o art. 91 do ADCT, de modo que os critérios, prazos e 

condições para a transferência dos recursos aqui tratados sejam determinados de forma clara e 

transparente219.  

 

De outro lado, mesmo que haja a manutenção do atual sistema de incidência do ICMS, é 

questionável a necessidade de pagamento de compensação aos estados, em decorrência de 

uma desoneração desse imposto estadual na exportação datada de 1996 (portanto, há mais de 

10 anos). Os estados são titulares de uma competência tributária que, por lei federal, não pode 

incidir sobre exportações e deveriam ter aprendido a conviver com essa realidade. Assim, a 

necessidade de receita adicional deve ser procurada dentro da sua competência tributária 

própria (seja o ICMS, seja outro tributo de competência estadual), interrompendo-se essa 

barganha sistêmica para com o governo federal, tão prejudicial aos interesses da Federação. 

 

Ademais, no que se refere especificamente ao ICMS – Exportação, trata-se de forma repasse 

de receitas que não proporciona a autonomia subnacional, tendo em vista, face o quadro 

normativo atual, o elevado grau de incerteza dos estados quanto ao seu efetivo recebimento, 

bem como o momento em que se dará essa transferência, o que prejudica qualquer forma de 

planejamento por parte do ente recebedor dos recursos.    

 

4.6. Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) 

                                         
219 O principal objetivo do pagamento dessa compensação financeira pela desoneração tributária do ICMS é 
compensar os Estados pela perda de arrecadação. Entretanto, essa perda é conseqüência de um sistema tributário 
anacrônico e distorcido, baseado em cobrança parcial na origem de um tributo que deveria ser integralmente 
cobrado no destino. Uma reforma tributária que promovesse essa mudança acabaria com essa necessidade de 
compensação.  
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A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a importação e a 

comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool etílico 

combustível (CIDE) está prevista no art. 177, § 4º, da Constituição Federal de 1988, tendo 

sido regulamentada pela Lei nº 10.336/2001. 

 

A destinação dos recursos da CIDE encontra-se no art. 159 da Constituição Federal de 1988, 

que dispõe: 

 

“Art. 159. A União entregará: 

(...) 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico 

prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e o Distrito 

Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se refere o inciso 

II, c, do referido parágrafo 

(...) 

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte e 

cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se refere 

o mencionado inciso”. 

 

Assim, de acordo esse dispositivo da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 44/2004, a União entregará aos Estados e ao Distrito Federal 29% 

do total dos recursos arrecadados da CIDE para aplicação obrigatória em programas de infra 

estrutura de transportes. 

 

Esse valor inclui os adicionais, juros e multas moratórias cobrados administrativa ou 

judicialmente, deduzidos os valores previstos no art. 8º da Lei nº 10.336/2001, bem como a 

parcela de 20% relativa à Desvinculação de Receitas da União (art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias). 
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Do montante dos recursos que cabe a cada Estado, 25% serão destinados aos seus respectivos 

Municípios, nas formas e condições estabelecidas em lei federal, nos termos do § 4º, inciso III, 

do art. 159 da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 

42/2003. 

 

A aplicação desses recursos está prevista no art. 1º, § 1º, da Lei nº 10.336/2001, que determina 

que o produto da arrecadação da CIDE será destinada, na forma da lei orçamentária, ao: (i) 

pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus 

derivados e de derivados de petróleo; (ii) financiamento de projetos ambientais relacionados 

com a indústria do petróleo e do gás; e (iii) financiamento de programas de infra estrutura de 

transportes220. 

 

A competência para a realização do cálculo dos percentuais individuais de participação de 

Estados, Distrito Federal e Municípios nos recursos da CIDE foi atribuída ao Tribunal de 

Contas da União pela Lei nº 10.336/2007, § 2º do art. 1º-B, com a redação dada pela Lei nº 

10.866/2004. 

 

Os recursos serão distribuídos pela União aos Estados e ao Distrito Federal, trimestralmente, 

até o quinto dia útil do mês subsequente ao do encerramento de cada trimestre, mediante 

crédito em conta vinculada aberta para essa finalidade no Banco do Brasil S.A. ou outra 

instituição financeira que venha a ser indicada pelo Poder Executivo federal, observando-se os 

seguintes critérios, nos termos do art. 1º-A, § 2º, da Lei nº 10.336/2001: (i) 40% 

proporcionalmente à extensão da malha viária federal e estadual pavimentada existente em 

cada Estado e no Distrito Federal, conforme estatísticas elaboradas pelo Departamento 

Nacional de Infra Estrutura de Transportes (DNIT); (ii) 30% proporcionalmente ao consumo, 

em cada Estado e no Distrito Federal, dos combustíveis a que a CIDE se aplica, conforme 

estatísticas elaboradas pela Agência Nacional de Petróleo (ANP); (iii) 20% proporcionalmente 

à população, conforme apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE); e (iv) 10% distribuídos em parcelas iguais entre os Estados e o Distrito Federal. 

                                         
220 A administração e a fiscalização da arrecadação de recursos da CIDE competem à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil. 
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Do montante dos recursos da CIDE que cabe a cada Estado, 25%¨(vinte e cinco por cento) 

serão destinados aos seus Municípios para serem aplicados no financiamento de programas de 

infra estrutura de transportes. 

 
Enquanto não for sancionada a lei federal a que se refere o art. 159, § 4º, da Constituição 

Federal de 1988, a distribuição ente os Municípios observará os seguintes critérios, nos termos 

da lei nº 10.336/2001, art. 1º-B § 1º, com a redação dada pela lei nº 10.866/2004: (i) 50% 

proporcionalmente aos mesmos critérios previstos na regulamentação da distribuição dos 

recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM); e (ii) 50% proporcionalmente à 

população apurada pelo IBGE. 

 

Nos termos da lei nº 10.366/2001, art. 1º-A, § 4º, as informações utilizadas para o cálculo dos 

percentuais individuais de participação dos municípios brasileiros na distribuição dos recursos 

da CIDE são as estatísticas populacionais referentes ao ano imediatamente anterior, sendo 

utilizada a estimativa populacional que a Fundação IBGE encaminha anualmente ao Tribunal 

de Contas da União para a fixação dos coeficientes dos municípios no Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 

 

Para os 50% dos recursos da CIDE que devem ser distribuídos aos Municípios 

proporcionalmente à população apurada pelo IBGE, nos termos do art. 1º-B, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 10.336/2007, os percentuais individuais de participação de cada município são fixados 

mediante o cálculo da participação da sua população em relação ao total da população do seu 

respectivo Estado. 

 

Quanto aos 50% que devem ser distribuídos aos municípios proporcionalmente aos mesmos 

critérios da distribuição do recurso do FPM, nos termos do art. 1º-B, § 1º, inciso I, da Lei nº 

10.336/2001, refaz-se o cálculo dos percentuais individuais de participação de cada município 

no FPM distribuído a cada estado, com base nos coeficientes individuais de participação dos 

municípios no FPM constante da mais recente Decisão Normativa do TCU que regularmente a 
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distribuição de cotas do FPM, em relação a cada grupo constituinte desse Fundo (“Capitais”, 

“Reserva” e “interior”), respeitados os critérios previstos em lei para cada grupo. 

 

Os percentuais de distribuição da CIDE deverão ser publicados pelo Tribunal de Contas da 

União no Diário Oficial da União até o dia 15 de fevereiro de cada ano. 

 

Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão apresentar recurso para retificação dos 

percentuais publicados no prazo de quinze dias a partir da publicação dos percentuais 

individuais de participação calculados pelo Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 

292-A do Regimento Interno do TCU. 

 

O tribunal manifestar-se-á sobre o recurso até o último dia útil de março. No mesmo prazo, 

republicará os percentuais com as eventuais alterações decorrentes da aceitação dos recursos 

apresentados, devendo os repasses aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serem 

realizados com base nos percentuais republicados pelo Tribunal de Contas da União. 

 

Nos termos da Lei nº 10.336/2001, art. 1º-A, § 7º, os Estados e o Distrito Federal deverão 

encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia útil de outubro de cada ano, 

proposta de programa de trabalho para utilização dos recursos da CIDE, a serem recebidos no 

exercício subsequente, contendo a descrição dos projetos de infra estrutura de transporte, os 

respectivos custos unitários e totais e os respectivos cronogramas financeiros. 

 

É incumbência do Ministério dos Transportes publicar no Diário Oficial da União, até o 

último dia do ano, os programas de trabalho, inclusive os custos unitários e totais, os 

respectivos cronogramas financeiros e rever as eventuais alterações dos programas de trabalho 

enviados pelos Estados ou pelo Distrito Federal, publicando-as no Diário oficial da União, em 

até quinze dias após o recebimento. Ressalte-se que é vedada a alteração que implique 

convalidação de ato já praticado em desacordo com o programa de trabalho vigente. 
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Os saques das contas vinculadas ao recebimento dos recursos da CIDE ficam condicionados à 

inclusão das receitas e à previsão das despesas na lei orçamentária estadual ou do Distrito 

Federal e limitados ao pagamento das despesas constantes dos programas de trabalho. 

 

Sem prejuízo do controle exercido pelos órgãos competentes, os Estados e o Distrito Federal 

deverão encaminhar ao Ministério dos Transportes, até o último dia útil de fevereiro, relatório 

contendo demonstrativos da execução orçamentária e financeira dos respectivos programas de 

trabalho e o saldo das contas vinculadas ao recebimento dos recursos da CIDE em 31 de 

dezembro do ano imediatamente anterior. 

 

No caso de não cumprimento do programa de trabalho, o Poder Executivo federal poderá 

determinar ao Banco do Brasil o bloqueio do saque dos valores da conta vinculada da 

respectiva Unidade da Federação até a regularização da pendência. 

 

Na definição dos programas de trabalho a serem realizados pelos Estados, pelo Distrito 

Federal e pelos Municípios com os recursos recebidos a título de CIDE, a União (por 

intermédio dos Ministérios dos Transportes, das Cidades, e do Planejamento, Orçamento e 

Gestão), os Estados e o Distrito Federal atuarão de forma conjunta, visando a garantir a 

eficiente integração dos respectivos sistemas de transportes, a compatibilização das ações dos 

respectivos planos plurianuais e o alcance dos objetivos previstos no art. 6º da Lei nº 10.636, 

de 30 de dezembro de 2002 (que dispõe sobre os critérios e diretrizes para aplicação dos 

recursos arrecadados por meio da CIDE). 

 

A principal justificativa técnica para a existência das transferências da CIDE, com o uso 

vinculado ao investimento em infra estrutura de transportes, é o de induzir os governos 

subnacionais a diminuir as externalidades existentes no setor. Com efeito, as estradas que 

cortam determinada região não são de uso exclusivo dos seus residentes, gerando benefícios 

também aos não residentes que ali trafegam. Assim, os gestores locais, preocupados em 

atender apenas aos residentes da região, tenderiam a fazer investimentos em infra estrutura de 

transportes em montante inferior ao que efetivamente seria necessário.  
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O principal problema do sistema de transferências da CIDE parece estar no campo da gestão 

eficiente dos recursos. Em primeiro lugar, a despeito de todas as condições e parâmetros 

estabelecidos pela legislação ordinária competente, porque não há qualquer critério de 

premiação pela qualidade e quantidade dos investimentos realizados. Nesse seguimento (infra-

estrutura de transportes), não é difícil aferir indicadores de qualidade das estradas e a 

quantidade de investimentos realizados, em comparação ao montante transferido. Assim, 

como forma de incentivar a aplicação responsável e consciente desses valores, poder-se-ia 

estabelecer critérios de premiação nas diversas regras de rateio, que poderiam levar em 

consideração a qualidade da malha viária de cada estado, bem com a sua ampliação em relação 

ao ano anterior. 

 

Ainda no que diz respeito à boa gestão de recursos, há que se registrar que investimentos em 

infra estrutura de transportes requerem uma escala mínima de operação. Assim, como 25% da 

distribuição da CIDE se dá em escala municipal, essa pulverização de recursos reduz a 

disponibilidade de verbas para ações que requerem uma escala de atuação maior. O repasse 

para os Municípios deveria ser repensado, tendo em vista que seria muito mais proveitoso, em 

termos de eficiência de aplicação dos recursos, que a gestão desse numerário ficasse 

integralmente nas mãos dos Estados e do Distrito Federal.  

 

4.7. Fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 

profissionais da educação (Fundeb) 

 
Inicialmente, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, não menos que 18% das 

receitas dos impostos, no caso da União, e 25%, no caso de Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (incluídas as transferências), encontram-se vinculados à Educação, de acordo com 

o que preceitua o art. 212 da Carta Magna, devendo pelo menos 50% desses recursos, ser 

destinados à eliminação do analfabetismo e universalização do ensino fundamental. 

 

Com a Emenda Constitucional nº 14/1996, foram alterados o percentual e a destinação desses 

recursos para vigerem de 1997 a 2006, de modo que não menos de 60% dos recursos 

vinculados pelo art. 212 da CF/88 passaram a ser reservados à manutenção e ao 
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desenvolvimento do ensino fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu 

atendimento e a remuneração condigna do magistério, sendo sua distribuição assegurada 

mediante a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef). 

 

A partir de 2007, com a Emenda Constitucional nº 53/2006, Estados, Distrito Federal e 

Municípios passaram a destinar parte – e não mais um mínimo de 60% - dos recursos a que se 

refere o art. 212 da CF à manutenção e ao desenvolvimento de toda educação básica e à 

remuneração condigna dos trabalhadores da educação, alterando também a destinação dos 

recursos para além do ensino fundamental. A referida parcela a ser destinada refere-se aos 

recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb), criados no âmbito de cada estado e do Distrito 

Federal, com o intuito de permitir a distribuição dos recursos e das responsabilidades entre 

Estados, Distrito Federal e Municípios. 

 

O Fundeb, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, foi 

regulamentado, inicialmente, pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, 

convertida posteriormente na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Seus recursos são 

distribuídos proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da 

educação básica presencial matriculados nas respectivas redes de ensino. 

 

O cálculo da proporcionalidade é efetuada com base na atuação prioritária de cada ente, 

definida no art. 211 da CF/88, sendo os ensinos fundamental e médio incumbência dos 

Estados e o ensino fundamental e a educação infantil, dos Municípios. No caso particular do 

Distrito Federal, toda a educação básica é abrangida, em razão do parágrafo único do art. 10 

da Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). 

 

A importância do Fundeb pode ser verificada pela Exposição de Motivos de MP nº 339, de 

2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.494, de 2007: 

 



 

 
  

200 

“2. O FUNDEB é um dos mais importantes projetos educacionais das últimas 

gerações. Reivindicação histórica dos movimentos sociais, dos trabalhadores da 

educação e da sociedade civil em geral, o Governo de Vossa Excelência tem a 

oportunidade de pôr em funcionamento um mecanismo institucional capaz de 

promover um efetivo aperfeiçoamento no modelo de financiamento da educação básica 

pública com vistas à melhoria de qualidade. 

3. A Proposta de Emenda Constitucional do FUNDEB foi enviada ao Congresso 

Nacional em 14 de junho de 2005, tendo tramitado no Congresso Nacional por dezoito 

meses de intensos debates, em que a formação de consenso em torno do projeto foi 

absolutamente central. Com efeito, parlamentares de todos os partidos se envolveram 

na discussão das linhas gerais do FUNDEB de forma supra-partidária e de maneira a 

revelar um exclusivo e indispensável comprometimento com a educação básica pública 

e de qualidade para o País. 

4. Por essa razão, o desenho institucional do FUNDEB foi efetivamente aperfeiçoado 

ao longo de seu trâmite no Congresso Nacional, incrementando tanto a cobertura 

(pela inclusão da creche e pelo aumento de recursos) quanto mecanismos 

institucionais de segurança jurídica, a fim de evitar uma operacionalização 

irresponsável do Fundo. 

(...) 

7. Nesse sentido, vale destacar alguns pontos fundamentais do projeto de 

regulamentação do FUNDEB. O primeiro deles diz respeito à alteração do mecanismo 

de definição dos fatores de diferenciação. Com efeito, a solução de fixar em lei uma 

faixa de variação para os fatores de diferenciação a serem especificados anualmente 

oferece algumas vantagens: (i) permite maior flexibilidade na gestão dos recursos do 

Fundo, adequando os gastos às necessidades efetivas; (ii) permite um 

acompanhamento dinâmico da evolução da aplicação dos recursos do FUNDEB; e 

(iii) aumenta a legitimidade do Fundo ao articular representantes de todas as esferas 

de Governo na determinação dos fatores de diferenciação. 
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8. Em complemento, o FUNDEB se propõe a atender um maior número de faixas 

relativas a etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação 

básica, favorecendo uma aplicação mais efetiva do recurso público. 

9. Não obstante, foram introduzidos mecanismos capazes de assegurar que não haverá 

retrocesso do FUNDEB em relação ao FUNDEF, por exemplo, como previsto no 

parágrafo único do art. 32: “Caso o valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo 

de cada Estado e do Distrito Federal, no âmbito do FUNDEB, resulte inferior ao valor 

por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e do Distrito Federal, no 

âmbito do FUNDEF, adotar-se-á este último exclusivamente para a distribuição dos 

recursos do ensino fundamental, mantendo-se os demais fatores de diferenciação para 

as demais etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação 

básica, na forma do regulamento”. Essa regra, em conjunto com o art. 31, assegura 

uma transição gradual do FUNDEF ao FUNDEB, de forma a preservar os avanços do 

FUNDEF e implementar o novo Fundo da maneira mais linear possível. 

10. Um aspecto interessante a ser ressaltado diz respeito à previsão das fórmulas de 

cálculo no anexo desta Medida Provisória. Com efeito, a fim de evitar eventuais 

dubiedades hermenêuticas ao longo do prazo de vigência do FUNDEB, a previsão das 

fórmulas de cálculo torna absolutamente transparente a forma de aplicação dos 

recursos públicos, bem como incontestável o compromisso com a educação. Ademais, 

deixam evidenciada a mudança central na forma de cálculo do valor mínimo definido 

nacionalmente: ao invés de depender de cálculos definidos unilateralmente - e, por 

isso, capazes de ensejar questionamentos judiciais - o valor mínimo anual por aluno 

definido nacionalmente será calculado em função da complementação da União, de 

forma a deixar absolutamente indisputável que toda a previsão de recursos para a 

complementação da União será utilizada na definição desse mínimo. 

11. Um outro aspecto a ser ressaltado é a incorporação de sugestões e indicações 

oriundas da assentada jurisprudência do Tribunal de Contas da União, aumentando 

os mecanismos de controle e transparência dos Fundos, bem como aperfeiçoando a 

participação da sociedade civil no controle social da aplicação dos recursos do 

Fundo. Tais medidas são de extrema importância, na medida em que a maior 
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participação popular no acompanhamento do gasto público não apenas aumenta sua 

efetividade, mas permite também um significativo ganho de legitimidade. 

12. Vale, enfim, esclarecer alguns pontos relativos aos custos implicados. Com efeito, 

por determinação constitucional, o impacto financeiro do FUNDEB está já escalonado 

para os próximos três anos, de forma que os recursos para 2007 já estão inclusive 

previstos na proposta de Lei Orçamentária Anual. Ademais, as disposições 

transitórias asseguram uma implantação gradual do Fundo. 

13. Por fim, algumas considerações são indeclináveis quanto à urgência do projeto 

proposto, considerando-se desnecessário argumentar por sua relevância. O envio da 

proposta na forma de projeto de lei poderá dilatar o prazo de implementação do 

FUNDEB muito além das demandas oriundas da sociedade civil e muito além das 

expectativas dos Governos das três esferas da Federação. Com efeito, há uma clara 

demanda política e social no sentido de que o FUNDEB seja implantado o quanto 

antes. Nesse sentido, a regulamentação do FUNDEB prevê um mecanismo de ajuste 

que permite calibrar a distribuição dos recursos dos Fundos mediante a aplicação 

ajustada dos fatores de diferenciação definidos na lei”. 

 

O Fundeb é constituído, conforme determina o art. 60, inciso II, do ADCT, por base de cálculo 

maior que a do Fundef, pois abarca tributos outros além dos previstos para este fundo. Além 

disso, a alíquota de retenção do Fundef era de 15%, ao passo que, no Fundeb, a alíquota é de 

20%221. 

 

Além dos recursos relacionados, compõe ainda o Fundeb – conforme art. 60, inciso V do 

ADCT – parcela não inferior a 10% do total dos recursos apresentados acima, a título de 

complementação, repassada pela União, sempre que o valor por aluno no Distrito Federal e em 

cada Estado não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Também essa complementação 

                                         
221 “ II - os Fundos referidos no inciso I do caput deste artigo serão constituídos por 20% (vinte por cento) dos 
recursos a que se referem os incisos I, II e III do art. 155; o inciso II do caput do art. 157; os incisos II, III e IV 
do caput do art. 158; e as alíneas a e b do inciso I e o inciso II do caput do art. 159, todos da Constituição 
Federal, e distribuídos entre cada Estado e seus Municípios, proporcionalmente ao número de alunos das 
diversas etapas e modalidades da educação básica presencial, matriculados nas respectivas redes, nos 
respectivos âmbitos de atuação prioritária estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 211 da Constituição Federal;” 
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foi escalonada de modo a fazer transição gradual, devendo a parcela não ser inferior aos 

valores R$ 2.000.000.000,00 em 2007, R$ 3.000.000.000,00 em 2008 e R$ 4.500.000.000,00 

em 2009, e ao percentual de 10% do total de recursos a partir de 2010. 

 

O valor mínimo por aluno será definido nacionalmente, considerando a complementação da 

União após deduzida a parcela de até 10% de seu valor, fixada anualmente pela Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, que poderá ser 

distribuída para os Fundos por meio de programas direcionados para a melhoria da qualidade 

da educação básica (art.4º, § 2º, e art. 7º da Lei nº 11.494/2007).  

 

Sobre a complementação da União, vale ressaltar, ainda, que, a partir do quarto ano de 

vigência do Fundo, a complementação a maior ou a menor em função da diferença entre a 

receita utilizada para o cálculo – que é estimada – e a receita realizada do exercício de 

referência será ajustada no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente e 

debitada ou creditada à conta específica dos Fundos, conforme o caso (art. 6º, § 2º, da Lei nº 

11.494/2007). Para viabilizar o ajuste, os Estados e o Distrito Federal deverão publicar na 

imprensa oficial e encaminhar à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, até 

o dia 31 de janeiro, os valores da arrecadação efetiva dos recursos que compõem o fundo, 

referentes ao exercício imediatamente anterior. 

 

Outro ponto relevante quanto à complementação da União diz respeito à sua contabilização 

para fins do percentual a ser destinado para a educação anualmente, em cumprimento ao art. 

212 da Carta Magna, conhecido como o mínimo da educação. Apesar de a complementação da 

União ser fundamentalmente recurso destinado para a educação, apenas 30% dessa parcela 

pode ser considerada para fins do cumprimento do mínimo da educação, conforme previu o 

art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007. 

 

A distribuição dos recursos que compõem o Fundeb, no âmbito de cada Estado e do Distrito 

Federal, entre o governo estadual e os de seus municípios, é feita na proporção do número de 

alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública presencial, consideradas 

exclusivamente as matrículas presenciais efetiva, conforme os dados apurados no censo 
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escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), considerando-se algumas ponderações aplicáveis (art. 9º 

da Lei nº 11.494/2007). 

 

Nesse contexto, foi prevista transição na contagem do total de alunos. De acordo com o § 4º 

do art. 60 do ADCT, serão contados 100% dos alunos matriculados no ensino fundamental 

regular e especial já a partir de 2007, enquanto que, no que diz respeito aos alunos da 

educação infantil, do ensino médio e da educação de jovens e adultos, serão considerados 1/3 

(um terço) das matrículas em 2007, 2/3 (dois terços) em 2008 e sua totalidade a partir de 2009. 

 

A legislação ordinária estabelece outros parâmetros tendentes a definir os critérios de 

distribuição dos recursos, os quais incluem patamares diferenciados para as crianças 

matriculadas em creches, na pré-escola, no ensino fundamental em tempo integral, médio 

urbano, médio rural, médio em tempo integral, médio integrado à educação profissional, em 

escolas voltadas para a educação indígena e quilombola e nos projetos de educação de jovens 

e adultos. 

 
O censo escolar do ensino fundamental é realizado anualmente pelo MEC e seu resultado é 

publicado no Diário Oficial da União de acordo com cronograma anualmente definido em 

portaria do INEP, em cumprimento ao disposto na Portaria nº 316/2007 do MEC. Os Estados, 

Distrito Federal e Municípios podem apresentar recurso para retificação dos dados do censo, 

no prazo de 30 dias da data de sua publicação. 

 
O anexo da Lei nº 11.494/2007 contém nota explicativa acerca dos procedimentos a serem 

adotados, a fim de se efetuar cálculo da distribuição dos recursos do Fundeb. A 

complementação devida pela União, por sua vez, também é calculada com base nas diretrizes 

estabelecidas nesse anexo. 

 

A Lei nº 11.494/2007 (§ 4º do art. 31), nos termos do art. 60 do ADCT, dispôs sobre a 

necessidade de reajuste da complementação da União em seus três primeiros anos de vigência, 

de modo a preservar em caráter permanente o seu valor real, enquanto o § 5º do mesmo artigo 

trouxe a forma de fazê-lo. A complementação da União será corrigida, anualmente, pela 
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variação acumulada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo 

IBGE, ou índice equivalente que lhe venha a suceder, no período compreendido entre o mês 

da promulgação da Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e 1º de janeiro 

de cada um dos três primeiros anos de vigência dos Fundos. 

 

Vale ressaltar, ainda, que o valor por aluno do ensino fundamental, no Fundo de cada Estado e 

do Distrito Federal não poderá ser inferior ao efetivamente praticado em 2006, no âmbito 

Fundef, corrigido anualmente com base no INPC, apurado pelo IBGE, ou índice equivalente 

que lhe venha a suceder, no período de doze meses encerrados em junho do ano 

imediatamente anterior. Caso ele seja inferior, adotar-se-á este último exclusivamente para a 

distribuição dos recursos do ensino fundamental, mantendo-se as demais ponderações para as 

restantes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino educação básica (art. 32 da 

Lei nº 11.494/2007). 

 

A Lei nº 11.494/2007 instituiu, no art. 12, no âmbito do Ministério da Educação, a Comissão 

Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com a seguinte 

composição: (i) um representante do Ministério da Educação; (ii) um representante dos 

secretários estaduais de educação de cada uma das cinco regiões político-administrativas do 

Brasil indicado pela seções regionais do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 

Educação (Consed); e (iii)  um representante dos secretários municipais de educação de cada 

uma das cinco regiões político-administrativas do Brasil indicado pelas seções regionais da 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime). As competências dessa 

Comissão estão elencadas no art. 13 da referida lei. 

 

Nos termos do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, os Ministérios da Educação e da 

Fazenda devem publicar, em ato conjunto, até 31 de dezembro de cada ano, para vigência no 

exercício subsequente: (i) a estimativa da receita total dos Fundos, considerando-se inclusive a 

complementação da União; (ii) a estimativa dos valores anuais por aluno no âmbito do Distrito 

Federal e de cada Estado; (iii) o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente; e (iv) o 

cronograma mensal de repasse da complementação da União. 
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Os recursos dos Fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras – União, os 

Estados e o Distrito Federal em relação às respectivas parcelas do Fundo cuja arrecadação e 

disponibilização para a distribuição sejam de sua responsabilidade – ao Banco do Brasil ou 

Caixa Econômica Federal, que realizará a distribuição dos valores devidos aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios. A Portaria nº 317/2008, da Secretaria do Tesouro Nacional, 

regulou a sistemática de distribuição dos recursos do Fundeb por intermédio do Banco do 

Brasil. 

 

Os recursos dos Fundos, provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal, serão 

repassados automaticamente para contas únicas e específicas dos Governos Estaduais, do 

Distrito Federal e dos Municípios, vinculadas ao respectivo Fundo, instituídas para esse fim e 

mantidas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. 

 

Os Estados e os Municípios poderão celebrar convênios para a transferência de alunos, 

recursos humanos, materiais e encargos financeiros, assim como de transporte escolar, 

acompanhados da transferência imediata de recursos financeiros correspondentes ao número 

de matrículas assumido pelo ente federado, nos termos do § 4º do art. 211 da Constituição 

Federal de 1988. 

 

No que concerne aos recursos disponibilizados aos Fundos da União, pelos Estados e pelo 

Distrito Federal, estes deverão ser registrados de forma detalhada a fim de evidenciar as 

respectivas transferências. 

 

Os saldos financeiros existentes na conta do Fundeb cuja perspectiva de utilização seja 

superior a quinze dias deverão ser aplicados em operações financeiras de curto prazo ou de 

mercado aberto, lastreados em títulos da dívida pública, na instituição financeira responsável 

pela movimentação dos recursos, de modo a preservar seu poder de compra. 

 

Vale observar que os ganhos financeiros auferidos em decorrências dessas aplicações deverão 

ser utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições 

estabelecidas para utilização do valor principal do Fundo. 
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Os recursos do Fundeb devem ser aplicados exclusivamente na manutenção e no 

desenvolvimento da educação pública e na valorização dos trabalhadores em educação, 

incluindo sua condigna remuneração (Lei nº 11.494/2007, art. 2º). 

 

Os recursos dos Fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão 

utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em 

que lhes forem creditados, em ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do 

ensino para a educação básica pública, conforme disposto no art. 70 da Lei nº 9.394/1996. No 

entanto, até 5% (cinco por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive 

relativos à complementação da União recebidos segundo cronograma a viger a partir do 4º ano 

de vigência do Fundeb, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício 

imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional. 

 

Pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da 

remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede 

pública. Os recursos restantes (até 40% do Fundeb) deverão ser aplicados na manutenção e 

desenvolvimento de toda a educação básica. 

 

Assim, do montante destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério 

da educação básica em efetivo exercício na rede pública (pelo menos 60% dos recursos totais), 

deve ser observado o disposto na Resolução nº 1, de 27 de março de 2008, da Câmara da 

Educação Básica do Conselho Nacional de Educação do Ministério da Educação, que 

regulamentou o inciso II do art. 22 da Lei nº 11.494/2007. Para fins de aplicação da parcela de 

até 40% do Fundeb, devem ser observadas as disposições do art. 70 da Lei nº 9.394/96, que 

disciplina as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino.  

 

Ressalte-se que é vedada a utilização dos recursos dos Fundos: (i) no financiamento das 

despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento da educação básica, 

conforme o art. 71 da Lei nº 9.394/1996; e (ii) como garantia ou contrapartida de operações de 

crédito, internas ou externas, contraídas pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
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Municípios que não se destinem ao financiamento de projetos, ações ou programas 

considerados como ação de manutenção e desenvolvimento do ensino para a educação básica. 

 

A fiscalização e o controle da aplicação dos recursos do Fundeb serão exercidos: (i) pelo 

órgão de controle interno no âmbito da União e pelos órgãos de controle interno no âmbito dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (ii) pelos Tribunais de Contas dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, junto aos respectivos entes governamentais de suas 

jurisdições e (iii) pelo Tribunal de Contas da União, no que tange às atribuições a cargo dos 

órgãos federais, especialmente em relação à complementação da União. Nos termos do art. 30 

da Lei nº 11.494/2007, o Ministério da Educação tem uma importante atuação dentro dessa 

sistemática, em especial no que se refere ao apoio técnico relacionado aos procedimentos e 

critérios de aplicação dos recursos dos Fundos. 

 

O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos 

recursos do Fundeb serão exercidos, junto aos respectivos governos, no âmbito da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para 

esse fim, nos termos do art. 24 da Lei nº 11.494/2007. Os conselhos serão criados por 

legislação específica, editada no pertinente âmbito governamental, observados os critérios de 

composição do referido artigo 24. 

 

Em atendimento às disposições referentes ao conselho do âmbito federal, foi editada a Portaria 

nº 144, de 28 de janeiro de 2008, do Ministério da Educação, que instituiu o Conselho 

Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb e designou seus membros. 

 

Os conselhos dos Fundos atuarão com autonomia, sem vinculação ou subordinação 

institucional ao Poder Executivo local, e serão renovados periodicamente ao final de cada 

mandato dos seus membros. Ressalte-se que a atuação dos membros dos conselhos dos 

Fundos: (i) não será remunerada; (ii) é considerada atividade de relevante interesse social; (iii) 

assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas 

em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem 

ou deles receberem informações; (iv) veda, quando os conselheiros forem representantes de 
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professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato, a 

exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do 

estabelecimento de ensino em que atuam, atribuição de falta injustificada ao serviço em 

função das atividades do conselho e afastamento involuntário e injustificado da condição de 

conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado; e (v) veda, quando 

os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do 

mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. 

 

Aos conselhos incumbe, ainda, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta 

orçamentária anual, no âmbito de suas respectivas esferas governamentais de atuação, com o 

objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 

estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos. 

 

Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais, atualizados, relativos aos 

recursos repassados e recebidos à conta dos Fundos assim como os referentes às despesas 

realizadas ficarão permanentemente à disposição dos conselhos responsáveis, bem como dos 

órgãos federais, estaduais e municipais de controle interno e externo e ser-lhes-á dada ampla 

publicidade, inclusive por meio eletrônico, de acordo com o art. 25 da Lei nº 11.494/2007. 

 

Não é possível assegurar que o Fundeb será capaz de corrigir as disparidades qualitativas 

observadas na educação pública do Brasil. Aliás, sequer é possível afirmar que a 

disponibilidade de recursos garantirá uma educação de qualidade. Muito além da garantia da 

existência de recursos, é necessário assegurar que eles sejam bem aplicados. É sabido que 

alguns municípios proporcionalmente menos dotados de recursos para serem aplicados em 

educação básica apresentam uma proporção elevada de alunos matriculados em escolas com 

melhor infra-estrutura básica. Outros municípios, mesmo com maior disponibilidade relativa 

de recursos, não conseguem repetir o mesmo desempenho. 

 

Por se tratar de um recurso vinculado, as transferências do Fundeb não se prestam a garantir a 

autonomia do ente subnacional. Os recursos aplicados pelo governo federal (bem como as 
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contra-partidas estaduais e municipais) são preestabelecidos de forma rígida e devem ser 

utilizados apenas para as finalidades a que foram destinados. 

 

Uma característica positiva do Fundeb é que ele favorece o aumento da accountability, pois a 

vinculação da expansão dos montantes recebidos à melhoria no desempenho dos alunos (tanto 

em termos das notas, quanto de repetência), fornece à comunidade um dispositivo prático e 

imediato de conferência de resultados e de responsabilização das autoridades responsáveis por 

esses resultados. Esse sistema, por possuir regras claras e mecanismos de transferências 

ligados a informações públicas, reduz a sua vulnerabilidade a pressões externas nos critérios 

de distribuição. Dentro desse contexto, o caso do Fundeb poderá ser muito importante para o 

estudo do sistema de transferências intergovernamentais brasileiro, uma vez que irá balizar os 

montantes transferidos, ainda que parcialmente, em função do desempenho das unidades 

escolares.  

 

Uma questão interessante é que, à partir de 2010, o Fundeb terá uma menor flexibilidade para 

a absorção de choques do que o fundo apresentou até 2009. Isso decorre do fato de que, em 

2010, o limite para os aportes da União não mais serão estabelecidos por um montante fixo de 

recursos, mas sim vinculados a 10% da contribuição de estados e municípios. Assim, se a 

arrecadação dos tributos que compõem o fundo decrescer, os montantes aportados pelos 

estados e municípios seguirão a mesma tendência, o que, por sua vez, reduzirá os valores 

disponibilizados pela União. Assim, essa mudança da sistemática para o limite contributivo da 

União poderá tornar o Fundeb cíclico, diminuindo a sua capacidade de fazer frente a choques 

adversos.    

 

Ademais, as transferências para educação têm, por definição, um aspecto bem evidente de 

absorção de externalidades. Assim, a vinculação do Fundeb aos gastos com educação garante 

que estados e municípios não possam exibir um comportamente free-rider nessa despesa. 
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V. ALGUMAS QUESTÕES CONTROVERTIDAS ATINENTES ÀS 

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS NO BRASIL 

 

5.1. Bloqueio de recursos das transferências intergovernamentais (o artigo 160 da 

Constituição) e o § 4º do art. 167 da Constituição 

 

Conforme discutido no decorrer do presente trabalho, as transferências intergovernamentais 

têm fundamental importância nas finanças das unidades subnacionais, em especial nos 

Municípios, para os quais o Fundo de Participação dos Municípios ou o repasse advindo do 

ICMS chegam a representar a principal fonte de receitas, superando, inclusive, os recursos 

auferidos com a competência tributária própria. 

 

Assim sendo, importante questão é a redação do artigo 160 da CF/88: 

 

“Art. 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega dos recursos 

atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles 

compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 

Parágrafo único. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de 

condicionarem a entrega de recursos: 

I – ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias; 

II – ao cumprimento do disposto no art. 198, § 2°, incisos II e III”. 

 

A Constituição Federal prevê, em seu art. 160, norma instrumental cuja finalidade é garantir a 

efetividade constitucional das receitas tributárias, ao expressamente vedar a retenção ou 

qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. 

 

A EC n° 29, de 13/09/2000, que alterou a redação do parágrafo único do artigo 160 da CF/88 

(inicialmente alterado pela EC nº 3, de 17/03/1993), possibilitou expressamente tanto à União, 

quanto aos Estados, o condicionamento da entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, 
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inclusive de suas autarquias. Além disso, ela acrescentou a possibilidade de suspensão de 

todos os repasses de verbas (federais ou estaduais) aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios, que não cumprirem a aplicação mínima dos percentuais constitucionais em ações 

e serviços públicos de saúde, nos termos do art. 198, § 2°, II e III. 

 

Inicialmente, convém afastar qualquer interpretação no sentido de que as disposições do 

parágrafo único desse artigo seriam aplicáveis apenas às transferências voluntárias222. 

 

A vedação do caput do art. 160 da Constituição, que diz respeito aos recursos da Seção “Da 

repartição das receitas tributárias”, é excepcionada em seu parágrafo único, que dispõe que 

“a vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a 

entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias”. 

 

Ou seja, em uma seção que disciplina as transferências obrigatórias, e em que, a respeito delas, 

há a vedação de retenção prevista no caput desse art. 160, o parágrafo único somente pode se 

referir a essas transferências (obrigatórias) e não a outras (como as transferências voluntárias) 

que, além de não estarem expressamente mencionadas, têm natureza estranha a tal seção e ao 

caput do artigo a que logicamente se prende o parágrafo único. Ademais, as transferências 

voluntárias, por sua própria natureza, não estão sujeitas à vedação inserta na Constituição, 

tendo em vista que o seu pagamento (ou não) depende de decisão discricionária da entidada 

cedente. 

 

Deve-se perquirir, portanto, a melhor interpretação advinda do parágrafo único do art. 160 da 

CF/88, tendo em vista o conteúdo do caput desse artigo e que privilegia a autonomia 

                                         
222 Tal questão é pertinente, em face da demanda judicial ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, durante o 
governo de Itamar Franco, por intermédio da qual, buscou-se a anulação de atos do governo anterior, tendo em 
vista que foram dados plenos poderes às agências bancárias onde o Estado mantinha conta corrente – e também a 
todas aquelas onde, no futuro, viesse a abrir conta corrente – de reter recursos a título de garantia de pagamento 
de dívidas para com a União Federal. Nessa demanda, um dos argumentos aduzidos foi de que os recursos a que 
alude o parágrafo único do art. 160 da CF/88 não seriam os referidos no caput, mas somente os resultantes das 
transferências voluntárias feitas pela União em virtude de convênio ou pacto para a suplementação de recursos de 
determinado programa. O Ministro Moreira Alves (STF) rejeitou a tese e indeferiu a liminar, concluindo que os 
recursos seriam aqueles advindos das transferências obrigatórias feitas pela União, pois as transferências 
voluntárias “não estão sujeitas a nenhuma vedação constitucional que necessita de ser afastada por exceção 
contida em dispositivo dessa mesma Constituição” (Petição nº 1665-3). 
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financeira dos entes subnacionais, o que representa princípio basilar da forma federativa. Há, 

ainda, o fato de que os recursos a serem transferidos aos entes menores de federação, por 

intermédio das transferência obrigatórias, não são da União ou mesmo dos Estados, mas sim 

do ente recebedor, sendo o ente transferidor um mero instrumento de repasse, assim definido 

pela Constituição Federal de 1988. 

 

José Maurício Conti foi um dos autores a examinar essa aparente antinomia com autoridade, 

afirmando que: 

 

“Na hipótese ora analisada, a interpretação de parágrafo único do art. 160 há de ter 

em conta estas diretrizes. Em primeiro lugar, necessário se faz reconhecer ser uma 

regra que estabelece uma exceção. Em segundo lugar, de que está inserida no contexto 

de uma Constituição que consagra como um dos princípios norteadores do Estado 

brasileiro a forma federativa. Tendo-se em conta estes dois fatores, a interpretação 

sistemática determina que nesta hipótese a regra do parágrafo único do art. 160 deve 

ser interpretada restritivamente, por ser a única maneira de compatibilizá-la com o 

ordenamento jurídico no qual está inserida. 

Analisando-se detidamente o texto constitucional, constata-se de que a regra geral é a 

vedação da ‘retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos’ (art. 

160, caput). E a exceção diz que esta vedação ‘não impede a União e os Estados de 

condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos’ (art. 160, 

paágrafo único, I. Grifei). 

O ato de condicionar a entrega de recursos não autoriza, em momento algum, a 

utilização destes recursos. Qualquer interpretação neste sentido é extensiva e, por 

conseguinte, inadmissível neste caso, em face das razões já anteriormente apontadas. 

Portanto, a permissão do parágrafo único do art. 160 é para que os recursos a serem 

tranferidos sejam mantidos depositados na conta respectiva, em favor das unidades 

beneficiárias, sem que estas possam retirá-los, até que se salde as dívidas que deram 

origem à autorização para a retenção” 223. 

                                         
223 Op. Cit. p. 120/121. 
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Entende o citado autor que o termo condicionar, utilizado pelo parágrafo único do art. 160 da 

CF/88, não pode ser entendido como utilizar ou compensar (não se utiliza e nem se compensa 

aquilo sobre que não se tem propriedade). A regra permissiva dada pelo parágrafo único seria 

para que os recursos a serem transferidos fossem mantidos depositados na conta corrente 

respectiva, em favor das unidades beneficiárias, sem que estas pudessem utilizá-los, até que se 

saldassem as dívidas que originaram a retenção. 

 

Régis Fernandes de Oliveira tem o mesmo posicionamento, afirmando que o texto da 

Constituição fala em condicionar, o que não significa que possa haver o auto-pagamento. 

Assim, é defeso à União e aos Estados reterem os recursos para satisfação dos créditos que 

possuam com os Municípios. Da mesma forma, no que se refere ao condicionamento no caso 

de não haver aplicação de recursos em ações e serviços públicos de saúde, conforme previsão 

constitucional, a permissão é apenas para o condicionamento das transferências, não podendo 

a União, nessa hipótese, utilizar-se da faculdade constitucional para satisfazer possíveis 

créditos que possua perante as demais entidades federativas224. 

 

Concordamos com o posicionamento dos referidos autores, tendo em vista que a redação 

originária da Constituição já previa a possibilidade de retenção pela União225. Verifica-se, 

portanto, que as emendas constitucionais posteriores não alteraram substancialmente o 

conteúdo normativo do parágrafo único do art. 160, que já permitia o condicionamento da 

entrega de recursos às unidades subnacionais ao pagamento de dívidas para com a União. 

Houve apenas alteração dos titulares dessa faculdade de condicionamento da entrega de 

recursos, com o acréscimo dos Estados e das autarquias (federais e estaduais), bem como a 

possibilidade de condicionamento também no caso de não haver aplicação de recursos em 

ações e serviços públicos de saúde, sem que tenha havido a inserção de uma nova previsão no 

texto constitucional. 

 

                                         
224 Fundos públicos ..., p. 222/223. 
225 A Constituição de 1988, inicialmente, dispunha que “essa vedação não impede a União de condicionar a 
entrega de recursos ao pagamento de créditos” (art. 160, parágrafo único). 
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Esse fato (previsão semelhante na redação original da Constituição) impossibilita que se 

considere o parágrafo único do art. 160 inconstitucional, tendo em vista que o Poder 

Constituinte originário, por ser um movimento inaugural autônomo, não possui limitação à sua 

atividade. Dessa forma, somos de opinião que não se pode alegar infringência ao pacto 

federativo. 

 

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela legitimidade das disposições do parágrafo 

único do artigo 160 da CF/88, nos seguintes termos226: 

 

“CONSTITUCIONAL. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS: RETENÇÃO 

POR PARTE DA UNIÃO: LEGITIMIDADE: C.F., art. 160, parágrafo único , I.  

I. - PASEP: sua constitucionalização pela CF/88, art. 239. Inconstitucionalidade da 

Lei 10.533/93, do Estado do Paraná, por meio da qual este desvinculou-se da referida 

contribuição do PASEP: ACO 471/PR, Relator o Ministro S. Sanches, Plenário, 

11.4.2002.  

II. - Legitimidade da retenção, por parte da União, de crédito do Estado cota do 

Fundo de Participação dos Estados em razão de o Estado-membro não ter se 

manifestado no sentido do recolhimento das contribuições retidas enquanto perdurou 

a liminar deferida na ACO 471/PR. C.F., art. 160, parág.único , I. 

III. - Mandado de segurança indeferido” (MS nº 24.269-8, Relator Min. Carlos 

Velloso, DJ 13.12.2002. No mesmo sentido,  AgRE nº 371.857-6, DJ 07.04.2006 e 

AgRE nº 446.536-1, DJ 14.08.2008) 227. 

 

Assim sendo, no que se refere ao parágrafo único do art. 160 da CF/88, a única interpretação 

possível é que o mesmo autoriza o condicionamento (e não a utilização) dos recursos nele 

                                         
226 O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, vem afirmando tratar-se de questão constitucional, cuja 
competência não lhe assiste (AgRg. no REsp 512.509/RS, Relator Min. Herman Benjamin, DJ 29/10/2008). 
227 O voto do Relator Min. Carlos Velloso baseou-se em trecho do Parecer do então Procurador-Geral da 
República, Geraldo Brindeiro, afirmando que “a medida de bloqueio, embora drástica, não contraria o pacto 
federativo, mas dele decorre, uma vez que os constituintes originários concederam à União e aos Estados o 
poder de condicionar a repartição de rendas ao anterior recebimento de seus créditos como necessária garantia 
dos interesses e direitos da própria Federação”. 
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referidos, até que haja o pagamento dos créditos pelos devedores. Os valores não poderão ser 

utilizados pelo ente repassador e deverão ficar depositados em conta corrente até que haja a 

satisfação da dívida pelo ente recebedor. 

 

Ressalte-se, outrossim, o posicionamento de Roque Carraza pela revogação do parágrafo 

único do art. 160 da CF/88228. 

 

"Ora, como os Estados, os Municípios e o Distrito Federal são atualmente grandes 

devedores da União e os Municípios dos Estados, a União e os Estados, na prática, 

poderão negar-se a entregar-lhes as parcelas a que constitucionalmente têm jus. Com 

isto, ficam na dependência da ‘boa vontade’ da União, e os Municípios, também dos 

Estados (justamente o que o caput do artigo pretendia evitar). Esperamos – é tudo o 

que, enquanto cultores do Direito, nos é dado fazer – que esta condição (verdadeira 

‘válvula de escape’ do sistema) seja aplicada com cautela.  

(...) 

Realmente, hoje é público e notório que os Estados, os Municípios e o Distrito Federal 

estão – uns mais, outros menos, - sucumbindo à míngua, sendo obrigados a 

pechinchar as benesses da União. Os Municípios, de regra, também são grandes 

devedores dos Estados. Ora, o parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal 

acaba por anular-lhes ou, pelo menos, por comprometer-lhes as autonomias política e 

jurídica. Para que o fenômeno não se perpetue – agora sob a égide da Constituição de 

1988 – é mister seja revogado sumariamente o parágrafo único do art. 160 da Lei 

Maior. A União que se valha de outros meios jurídicos para receber o que lhe é 

devido, dos Estados, Municípios e Distrito Federal. O mesmo podemos dizer dos 

Estados em relação aos Municípios localizados em seus territórios. Que não possam 

mais valer-se do meio extremo de negar-lhes a participação no produto de suas 

receitas tributárias, enquanto não honrarem seus débitos”. 

 

                                         
228 Curso de Direito ..., 705/706. 
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A mesma análise deve ser feita em relação ao § 4º do art. 167 da CF/88, introduzido em nosso 

ordenamento jurídico pela EC nº 3/93, o qual determina que “é permitida a vinculação de 

receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156, e dos recursos 

de que tratam os arts. 157, 158 e 159, I, "a" e "b", e II, para a prestação de garantia ou 

contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta”. 

 

Inicialmente, ao contrário do parágrafo único da art. 160 da CF/88, as disposições do § 4º do 

art. 167 foram introduzidas em nosso ordenamento jurídico por intermédio de emenda 

constitucional, o que torna possível o questionamento da sua constitucionalidade, tendo em 

vista que o princípio federativo é cláusula pétrea (art. 160, §, inciso I). 

 

Assim como o parágrafo único do art. 160, o § 4º do art. 167 é regra excepcional. A regra 

geral na qual ele está inserido encontra-se no inciso IV do art. 167, o qual determina a vedação 

da vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Trata-se do princípio 

orçamentário conhecido como “princípio da não afetação”, cuja principal finalidade é 

possibilitar ao administrador público a liberdade de aplicar as verbas públicas de acordo com 

as reais necessidades da coletividade. Embora seja uma regra destinada a assegurar a 

autonomia do administrador público, possibilitando um mínimo de recursos sem qualquer 

vinculação para atender aos interesses da coletividade, por intermédio de uma interpretação 

sistemática, é possível afirmar que ela está ligada também ao princípio federativo, na medida 

em que a vinculação dos recursos para pagamento de débitos federais pode comprometer a 

autonomia dos entes subnacionais229. 

 

Entretanto, a redação desse dispositivo é suscetível de críticas mais severas, tendo em vista 

que ele permite a vinculação das receitas advindas das transferências para a prestação de 

garantia ou contragarantia à União “e” para o pagamento de débitos para com esta.  

 

Assim, face o vocábulo “e”, uma conjunção aditiva, verificamos a existência da possibilidade 

de vinculação dessas receitas para a prestação de garantia e contragarantia à União, com o 

                                         
229 CONTI, José Maurício. Op. Cit., 122/123. 
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objetivo de pagamento de débitos federais. Em outras palavras, é dada a garantia para que haja 

o pagamento. Trata-se de interpretação possível desse dispositivo, embora reconheçamos não 

ser a única230. 

 

Somos de opinião que essa possibilidade que permite a vinculação dessas receitas para o 

pagamento de débitos para com a União não é compatível com o nosso ordenamento jurídico. 

Foi concedida uma inimaginável primazia a União perante os demais entes federativos. 

 

Como o Brasil constitui-se sob a forma de uma República Federativa (art. 1º da CF/88), sendo 

a forma federativa do Estado cláusula pétrea (art. 60, § 4º, I, da CF/88), a possibilidade de 

vinculação de recursos destinados às unidades subnacionais para o pagamento de débitos 

federais é inconstitucional, tendo em vista que não é compatível com essa organização do 

Estado. 

 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios gozam da mesma posição de hierarquia. Todos 

são encarregadas da gestão do interesse público e todos têm a seu cargo atribuições próprias, 

de equivalente dignidade. A única diferença entre eles reside no âmbito de abrangência desses 

interesses, pois os da União apresentam maior generalidade. Entretanto, isso não justifica a 

apropriação dos recursos pertencentes a outros, nem pela União. 

 

Assim, qualquer regra, mesmo aquela inserida na Constituição pelo legislador derivado, não 

pode jamais permitir uma auto-satisfação pela União de recursos financeiros que a 

Constituição Federal destina aos Estados, Distrito Federal e Municípios, sob pena de 

infringência ao princípio federativo.  

 

Na verdade, não há um imposto atribuído à União e aos Estados, do qual estes atribuíram parte 

do produto de sua arrecadação aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios. O que há são 

                                         
230 José Maurício Conti afirma ser possível compatibilizar o § 4º do art. 167 da CF/88 com o ordenamento 
jurídico vigente, na medida em que, por intermédio de uma interpretação restritiva, “as unidades subnacionais 
devedoras teriam a sua autonomia preservada, uma vez que, voluntariamente, contrataram com a União, 
vincularam receitas para o respectivo pagamento e efetuaram a entrega dos recursos ao credor. Por esta 
interpretação fica excluída a hipótese de a União, por ato seu, sem a aquiescência do devedor, apropriar-se de 
recurso a ele pertencente para, com isto, saldar seu crédito” (Op. Cit. p. 124). 
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impostos federais, estaduais e municipais, sendo os federais e estaduais, por determinação 

constitucional, repartidos entre os entes beneficiários.  

 

O pagamento dos débitos federais com receitas advindas das transferências 

intergovernamentais, fatalmente irá abalar a autonomia financeira dos entes menores, tendo 

em vista que eles não terão recursos suficientes para fazer frente as suas necessidades de caixa.  

 

Ademais, deve-se levar em consideração que a existência de débitos sinaliza que o ente 

devedor já está em dificuldades financeiras, situação que será apenas agravada se ele não 

receber os recursos a que tem direito proveniente das transferências intergovernamentais. 

Trata-se de conduta (pagamento dos débitos federais com receitas advindas das transferências 

intergovernamentais) que não se coaduna com o federalismo cooperativo adotado pela atual 

Constituição, o qual pressupõe lealdade recíproca e solidariedade entre os entes Federativos.  

 

Não se trata aqui de defender o não pagamento das dívidas assumidas pelo ente subnacional, 

mas apenas de se fazer cumprir as determinações constitucionais basilares (repasse de 

recursos) que decorrem diretamente do pacto federativo. Deve-se encontrar outro modo da 

União saldar as suas dívidas, respeitando-se também as finanças do ente credor, mantendo-se 

íntegra a Federação Brasileira. 

 

Em síntese, somos de opinião que o § 4º do art. 167 da CF/88, introduzido em nosso 

ordenamento jurídico pela EC nº 3/93, é inconstitucional, eis que atenta contra o princípio 

federativo231. 

 

5.2. Possibilidade de o ente repassador, detentor da competência tributária de instituição 

do tributo, conceder qualquer tipo de desoneração que implique em queda de 

                                         
231 Em reforço a essa conclusão, temos a posição de Régis Fernandes Oliveira: “O § 4º do art. 167 introduzido 
pela EC 3/1993 é daqueles que padece do vício da inconstitucionalidade, uma vez que houve ostensiva quebra do 
pacto federativo. Não está escrito no § 4º do art. 60 que é vedada a deliberação de proposta que extinga a 
federação, mas, simplesmente que tenda a aboli-la. A competência do constituinte derivado encontra limites no 
conteúdo das cláusulas pétreas. Não pode haver um ente federal acima dos outros e que não se subsume às 
mesmas regras a que os demais estão sujeitos. Não há como se assegurar a superioridade juridicamente 
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arrecadação e, consequentemente, diminuição do montante a ser repassado ao ente 

beneficiário. O RE nº 572.762 -9 / SC. 

 

Uma outra questão controversa envolve o direito (ou não) do ente beneficiário de uma 

transferência constitucional impedir que o ente repassador, detentor da competência tributária 

para instituição de determinado tributo, conceda qualquer tipo de desoneração tributária (uma 

isenção, por exemplo), impedindo, com isso, que o montante a que tem direito (por intermédio 

de repasse) não sofra diminuição. 

 

Sobre essa questão, é necessário reiterar o quanto já aduzido no presente trabalho, no sentido 

de que a própria Constituição Federal de 1988 estabeleceu que uma dada pessoa política 

participará do produto da arrecadação dos tributos da outra. Assim, essa participação faz 

nascer uma relação jurídica de direito público, diversa da relação jurídica tributária, até porque 

a ela posterior. 

 

Assim, só há que se falar em participação no produto da arrecadação do tributo após ele ter 

sido instituído pela pessoa política competente e nascido, com a ocorrência do fato imponível. 

Sem a criação, in abstracto, do tributo e seu real nascimento, não pode existir o direito 

subjetivo à participação nas receitas tributárias. Decorre daí que a pessoa política 

“participante” não adquire o direito de tributar, em nome e por conta da pessoa política 

competente, se esta permaneceu inerte e não criou o tributo. Melhor dizendo, a expectativa de 

direito à participação só se transforma em efetivo direito após a criação do tributo partilhável e 

da ocorrência do fato imponível. 

 

O que a Constituição faz é estipular que, na hipótese de ser criado o tributo pela pessoa 

jurídica competente, o produto da sua arrecadação será destinado a outra pessoa política, 

obedecendo-se as formas de repasse constitucionalmente previstas. Evidentemente, se não 

houver o nascimento da relação jurídica tributária, não poderá surgir a relação jurídica 

                                                                                                                                
absurda, desconexa e írrita da União sobre os demais entes federados. A harmonia é essencial para subsistência 
do pacto” (Fundos públicos ..., p. 226). Da mesma posição é Roque Carraza in Curso de Direito ..., p. 706.  
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financeira. Esta é logicamente posterior à relação jurídica tributária (cujo nascimento depende 

do exercício da competência tributária). 

 

Amílcar Araújo Falcão tem o mesmo posicionamento, ao afirmar que: “A participação na 

arrecadação é questão a ser considerada, apenas, quando já criado, decretado pela unidade 

competente o shared tax. Se essa unidade competente não decretou o tributo, não há 

participação: claro está que, por isso mesmo, não se comunicará à unidade participante a 

competência para tributar a hipótese excluída da sua área impositiva”232. 

 

Entretanto, quando nasce o tributo, nasce, igualmente, para a pessoa política beneficiada, o 

direito subjetivo à participação no produto arrecadado233. Nenhuma razão de ordem política, 

nenhuma decisão discricionária da pessoa política tributante, nenhum pacto entre o Fisco e o 

contribuinte pode sobrepor-se à vontade constitucional. 

 

Ressaltamos, outrossim, que a cobrança dos tributos é sempre vinculada à lei (art. 150, I, da 

CF/88). Assim, a menos que a renúncia de que estamos tratando esteja amparada em lei 

remissiva, ela não pode prejudicar o direito à participação das pessoas políticas, que, por 

determinação constitucional, ficam com parte (ou com a totalidade) do produto da arrecadação 

de tributos alheios. 

 

Feitas essas considerações, algumas conclusões podem ser assumidas. Assim, se não for 

exercida a competência tributária própria prevista na Constituição, não haverá direito subjetivo 

à participação nas receitas tributárias. Como exemplo, podemos citar o art. 157, II, da CF/88, o 

qual determina que cabe aos Estados e ao Distrito Federal vinte por cento do produto da 

arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída 

pelo art. 154, I (competência residual para instituir impostos não previstos234). Entretanto, 

como a União nunca exerceu essa competência, Estados e Distrito Federal não auferem tal 

                                         
232 Sistema Tributário Brasileiro. 1ª ed. Rio de Janeiro, Financeiras, 1965, p. 40. 
233 “Produto da arrecadação é tudo quanto foi arrecadado. Sem qualquer dedução, não autorizada pela 
Constituição” (RE nº 99.952-3 / PR – Rel. Min. Alfredo Buzaid, j. em 16.12.1982). 
234 “Art. 154. A União poderá instituir: I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, 
desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados 
nesta Constituição”. 
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participação e não têm o direito de exigir que a União institua esses impostos (além da 

competência ser privativa da União, nesse caso particular o legislador constitucional utilizou a 

locução “poderá”, o que demonstra tratar-se de uma faculdade a ser exercida ou não). 

 

Entretanto, se houver a instituição (ou o aumento) de um imposto partilhável de forma ilegal 

ou inconstitucional (por exemplo, por mero decreto), o ente beneficiário terá direito à sua 

participação no produto do repasse235. Eventual demanda judicial contra esse imposto, poderá 

acarretar a sua devolução aos contribuintes, o que atinge apenas o ente repassador (aquele que 

instituiu o imposto inconstitucional), mas não o ente recebedor (aquele que recebeu repasses 

atinentes a um imposto inconstitucional). Com efeito, o beneficiário de um repasse 

constitucional não tem como aferir se o montante a ele repassado foi instituído em 

conformidade com o nosso ordenamento jurídico, tarefa que compete apenas ao ente que 

instituiu ou aumentou o imposto de forma indevida (aquele que tem a competência tributária 

própria para a sua instituição) e que, portanto, é o único responsável. Dentro da relação 

financeira que determina as formas de repasse constitucionalmente previstas o ente recebedor 

atua passivamente e não pode ser penalizado por algum vício existente na relação tributária 

anterior, da qual não tem nenhuma participação. 

 

Situação diferente ocorrerá, por exemplo, se a não arrecadação de ICMS se der por força de lei 

(uma isenção). Por motivos de política fiscal, o Estado pode isentar determinada categoria de 

produtos, o que, consequentemente, acarretará uma queda na sua arrecadação de ICMS, bem 

como na parcela a ser repassada aos Municípios. Nesse caso, o Município não tem direito a 

reclamar a sua parte sobre o montante não arrecadado, tendo em vista que se trata de opção do 

legislador estadual e que deve ser respeitada por toda a Federação. Ademais, o texto 

constitucional (art. 158, IV) refere-se ao “produto da arrecadação do imposto do Estado”, o 

que inclui apenas o montante efetivamente arrecadado em determinado período e não abrange 

                                         
235 Tomamos por premissa que houve o recolhimento desse tributo ilegal ou inconstitucional pelos contribuintes 
ao ente tributante. 
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eventual desoneração decorrente de isenção. É defeso ao ente beneficiário alegar queda na sua 

arrecadação, para, com isso, pleitear eventual diferença a seu favor236. 

 

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, enquanto o imposto partilhado não adentrar os cofres 

públicos do ente instituidor, configurando receita pública desse, o ente beneficiário também 

não terá direito a repasse. Isso abrange os impostos não pagos pelos contribuintes (lançados, 

não lançados e inscritos em dívida ativa), o que inclui aqueles objeto de discussão 

administrativa ou judicial, cuja cobrança depende dos órgãos competentes de cada ente 

federativo. 

 

Resta analisar, agora, precedente do Supremo Tribunal Federal, que tratou de questão 

correlata, em acórdão que restou assim ementado: 

 

“CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. 

PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO 

ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. 

INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. 

I – A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de Comunicação, a que se refere o art. 158. IV, da Carta Magna 

pertence de pleno direito aos Municípios. 

II – O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-

se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 

III – Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema 

constitucional de repartição de receitas tributárias. 

IV – Recurso extraordinário desprovido” (RE nº 572.762-9, Pleno, Rel. Min. Ricardo 

Lewandowski, j.em 18.6.2008). 

                                         
236 Estão abrangidas nessa hipótese as formas de desoneração de ICMS que estão de acordo com o nosso 
ordenamento jurídico, inclusive aquelas que têm que ser instituídas obrigatoriamente por intermédio de 
Convênios, com o objetivo de evitar a chamada “guerra fiscal” entre Estados. 
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Essa decisão do Supremo Tribunal Federal (RE 572.762-9), em Sessão Plenária, manteve 

entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina237, o qual reconhecia que a 

concessão de incentivos fiscais pelo Estado não pode afetar o repasse do ICMS 

constitucionalmente assegurado aos Municípios. 

 

Em seu voto, o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, negou provimento ao recurso 

extraordinário evocando a necessidade de haver autonomia financeira do município. Afirmou, 

com base na conclusão do tribunal a quo (TJ-SC), que “o tributo em tela já havia sido 

efetivamente arrecadado, sendo forçoso reconhecer que o estado, ao reter a parcela 

pertencente aos municípios, interferiu indevidamente no sistema constitucional de repartição 

de rendas”. 

 

Lewandowski destacou, ainda, que o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense 

(Prodec) foi instituído por lei ordinária estadual, o que viola o artigo 155, parágrafo 2º, XII, 

alínea “g”, da Constituição Federal de 1988238, assinalando que a jurisprudência da Corte é 

pacífica no sentido de que benefícios tributários concedidos unilateralmente por Estados 

afrontam o princípio federativo “por incentivarem a deletéria guerra fiscal”. 

 

O ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte, acompanhando o voto do relator, ressaltou a 

importância da matéria: “Trata-se de um pronunciamento que o tribunal faz, uma matéria 

técnica de distribuição de receita, mas que enfatiza a importância da autonomia municipal 

naquilo que ela tem de substancial, que é a autonomia financeira a partir dessa rede, dessa 

                                         
237 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que viola a Constituição Federal a retenção de parcela do 
ICMS pertencente ao Estado em razão da concessão de incentivos fiscais, provendo a apelação do município de 
Timbó. Na sua alegação, o Estado apontava que o Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense 
(Prodec) é um mecanismo de desenvolvimento sócio-econômico do Estado, que permite que empresas instaladas 
em Santa Catarina sejam beneficiadas com financiamento por meio de uma instituição financeira oficial ou com a 
postergação do recolhimento do ICMS. No texto do recurso extraordinário, o Estado argumentava que o 
recolhimento do imposto é diferido e que, assim, não seria possível falar em arrecadação da tributação e muito 
menos do direito dos municípios à repartição da receita dele decorrente. Segundo o Estado, o fato de os 
municípios terem direito a parcela da arrecadação de determinado tributo, não lhes confere qualquer competência 
sobre este, o que somente ocorre quando deixa de existir como tributo e passar a existir como receita pública, ou 
seja, quando for arrecadado. 
238 De acordo com esse dispositivo, cabe à lei complementar regular, mediante deliberação dos estados e do 
Distrito Federal, a forma como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
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tessitura, concebida pelo texto constitucional”. Os demais ministros seguiram a tese por 

unanimidade. 

 

Analisando os fundamentos que determinaram a manutenção do acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina, somos de opinião que a decisão da Suprema Corte foi 

acertada, preservando o espírito da Constituição. Com efeito, o Estado de Santa Catarina já 

tinha auferido o recurso atinente ao ICMS, ou seja, ele já havia se tornado receita pública 

desse, de modo que a negativa de repasse aos Municípios, decorrente da decisão de destinação 

do montante para programa de incentivo estadual, fere de morte a Constituição Federal de 

1988 (art. 158, IV), pois decorreu de uma decisão discricionária da pessoa política tributante. 

Esse fato fica claro em trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, ao analisar a forma de 

funcionamento do incentivo fiscal estadual: 

 

“Noutras palavras, o ICMS entra na contabilidade do Estado. O Estado tira o 

dinheiro, repassa-o para o FADESC e este o repassa à empresa. Então, o que o 

Estado está fazendo – a levar a sério o que está aqui no acórdão do Tribunal de Santa 

Catarina – é uma fraude à Constituição, porque o Estado deduz, do montante do 

produto total da arrecadação do ICMS, o valor correspondente aos repasses. Pretexta 

que não entraram tantos milhões, mas entraram tantos milhões menos o que repassou! 

Ou seja, altera a base de cálculo do que pertence aos Municípios. (...) É o produto da 

arrecadação. Ele diminui o produto da arrecadação mediante artifício consistente em 

deixar de atribuir ao Estado uma parcela que lhe pertence pela Constituição, embora 

isso tenha finalidade fiscal importante. Mas isso deve ser feito com base nos setenta e 

cinco por cento que pertencem ao Estado. Isto é, o valor dos repasses não pode ser 

deduzido do montante sobre o qual é calculada a parcela pertencente aos Municípios”. 

 

Ou seja, após o recolhimento do ICMS pelos contribuintes (ele já configurava como produto 

da arrecadação do ICMS do Estado de Santa Catarina), há o repasse de determinado montante 

pelo Estado ao fundo, o que não é contabilizado pelo estado como receita sua, o que diminui o 

repasse a que os municípios tem direito. Esse fato fica particularmente claro no parecer da 
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Subprocuradora Geral da República Cláudia Marques Sampaio e que é citado no voto do 

Ministro Relator Ricardo Lewandowski:  

 

“ (...) o Estado de Santa Catarina vem utilizando a cota relativa ao repasse da 

arrecadação do ICMS pertencente ao Município, com o intuito de financiar 

empreendimentos comerciais e industriais. As empresas recebem financiamento na 

ordem de 75% de incremento do referido imposto por elas gerado, sendo esse 

montante devolvido aos cofres públicos em um prazo de 48 ou 60 meses. Escritura-se 

como receita tributária apenas 25% do imposto devido pelo contribuinte, e os 

municípios, que têm assegurada constitucionalmente a participação em 25% do total 

da apuração do ICMS arrecadado, recebem apenas 6,25% do produto da 

arrecadação, perdendo cerca de ¾ do que lhes é devido”. 

 

A questão examinada foi fruto de uma manobra contábil do Estado de Santa Catarina, na 

concessão de um benefício fiscal, pois ele recebia integralmente o ICMS (o imposto se tornava 

produto da sua arrecadação), mas contabilizava como receita tributária apenas 25% do total, 

ignorando o restante e que era repassado como financiamento aos beneficiários. Assim, os 

Municípios recebiam apenas 25% do montante contabilizado pelo Estado (também 25%), 

tendo, como isso, uma diminuição considerável nos valores repassados. Assim, a decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstrado, contém várias 

peculiaridades e não pode ser utilizada como precedente sem o devido critério. 

 

Conforme já comentado anteriormente, o ente repassador de uma transferência constitucional, 

desde que observadas as prescrições do nosso ordenamento jurídico, pode abrir mão de parte 

da arrecadação de um imposto de sua competência, em observância a determinadas políticas 

públicas, o que ocasionará uma lógica diminuição nos valores desses repasses, sem que o ente 

beneficiário dos mesmos tenha direito a questionar tal ato. Entendimento em sentido contrário, 

com a devida venia, não está de acordo com o regramento jurídico atualmente existente. 

 

O precedente do Supremo Tribunal Federal peca por não explicitar as peculiaridades do caso 

concreto em sua ementa. Ademais, alguns trechos da discussão travada pelos ministros no 
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plenário, se analisados isoladamente e sem o devido cuidado, podem dar a impressão de que a 

questão tratada limitou-se ao reconhecimento de que concessão de incentivos fiscais pelo 

Estado não pode afetar o repasse do ICMS constitucionalmente assegurado aos Municípios. 

Seria recomendável que a Suprema Corte aclarasse o seu posicionamento, com o objetivo de 

evitar a proliferação de demandas judiciais pelos Municípios questionando os critérios de 

repasse. 
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VI. CONCLUSÃO 

 

De todo o exposto, podem ser extraídas as seguintes conclusões. 

 

1. A classificação em Estado Federal e Estado Unitário é insuficiente para abranger as diversas 

formas de organização dos Estados modernos. Podemos citar o Estado Confederado e os 

Estados Regionais Autônomos, dentre outros, apenas para demonstrar algumas novas formas 

de organização do Estado. 

 

2. O Estado Federal é a forma de organização de Estado mais adequada para absorver e 

acomodar as características e peculiaridades de cada localidade, de modo que é possível falar, 

por exemplo, em federalismo brasileiro, federalismo americano e federalismo canadense.  

 

3. Nos Estados Federais é fundamental a autonomia das unidades subnacionais, de modo a não 

subverter essa forma de organização de Estado. A financeira é a mais importante de todas as 

autonomias, a fim de que as unidades subnacionais possam cumprir as funções que lhes cabem 

perante a sociedade. 

 

4. A Constituição Federal de 1988 veio a reconstruir o federalismo brasileiro e a efetivar o 

Estado Democrático de Direito, alçando o Município a entidade federativa. 

 

5. O federalismo fiscal brasileiro é do tipo cooperativo, o qual pressupõe lealdade recíproca e 

solidariedade entre os entes. Não há hierarquia entre os entes federativos, mas uma divisão de 

competências definida pela Constituição Federal de 1988. 

 

6. O federalismo fiscal brasileiro utiliza um sistema misto de discriminação de rendas, tendo 

os entes da federação tributos exclusivos (competência tributária própria) e participação na 

arrecadação alheia (transferências intergovernamentais). 

 

7. As transferências intergovernamentais podem ser definidas como repasses de recursos 

financeiros entre entes descentralizados de um Estado ou entre estes e o poder central, com 
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base em determinações constitucionais, legais (transferências obrigatórias) ou mesmo em 

decisões discricionárias do órgão ou entidade concedente (transferências voluntárias), com 

vistas ao atendimento de determinado objetivo genérico ou específico. 

 

8. As transferências voluntárias não têm como objetivo principal assegurar a autonomia 

financeira das unidades subnacionais. Essa incumbência é das transferências obrigatórias, cuja 

principal finalidade é reduzir desigualdades e promover o equilíbrio socioeconômico entre os 

entes da Federação. 

 

9. Existe um rol de características desejáveis de um sistema de transferências 

intergovernamentais, sendo as principais: flexibilidade, preservação da autonomia dos entes 

descentralizados, previsibilidade e regularidade, capacidade de não inibir a arrecadação local, 

accountability, redução do hiato fiscal e independência de fatores políticos e responsabilidade 

fiscal. Algumas dessas características podem estar total ou parcialmente em confronto com 

outras, em princípio, igualmente desejáveis.  

 

10. As transferências intergovernamentais são compostas por recursos públicos e, por esse 

motivo, sujeitam-se à fiscalização pelos sistemas de controle interno e externo da 

Administração Pública. Podem ocorrer conflitos na fiscalização desses recursos. No caso dos 

Fundos de Participação, por exemplo, a competência é federal até o momento em que os 

recursos são entregues às unidades beneficiárias. Após, eles passam a ter natureza estadual ou 

municipal, conforme a pessoa política que os tenha recebido, que passam a ter a competência 

para fiscalização desses recursos. No caso das transferências voluntárias, a competência é 

concorrente entre as duas Cortes de Contas (do ente repassador e do ente recebedor). 

 

11. O principal problema dos Fundos de Participação é a sua pouca flexibilidade para fazer 

frente a eventos específicos ou mesmo mudanças que resultem alteração na situação financeira 

do ente recebedor. Deve ser analisada a possibilidade de que diferentes critérios façam parte 

da fórmula de distribuição desses recursos, de modo que a eficiência distributiva desses fundos 

seja maximizada. 
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12. Os recursos advindos dos Fundos Constitucionais de Financiamento Regional (FCO, FNE 

e FNO) devem ser destinados não a investimentos privados nas áreas incentivadas, mas para 

financiar investimentos públicos em infra estrutura nessas mesmas localidades, de modo que a 

utilização desses recursos seja mais justa e eficiente. 

 

13. A forma de repasse do ICMS aos Municípios (art. 158, IV, parágrafo único) deve ser 

alterada, de forma a não privilegiar apenas aqueles com grande atividade econômica. A 

sistemática atual aumenta o abismo existente entre os Municípios mais industrializados e 

aqueles com menor desenvolvimento. 

 

14. As sistemáticas de repasse que decorrem da perda de receita tributária do ICMS (IPI – 

Exportação e ICMS – Exportação) são questionáveis, tendo em vista que são fruto de uma 

desoneração do imposto estadual nas exportações ocorrida há mais de 10 anos. Assim, os 

Estados devem procurar novas fontes de receita e não ficar “mendigando” por recursos do 

governo federal. 

 

15. Os recursos da CIDE, destinados a infra estrutura de transportes, o que requer uma escala 

mínima de operação, devem ser concedidos integralmente aos Estados (sem que haja a 

destinação de uma parte aos Municípios), tendo em vista que seria muito mais proveitoso do 

ponto de vista da eficiência de gestão e aplicação dos recursos. Critérios de rateio que 

premiem a aplicação responsável e eficiente desses recursos são desejáveis. 

 

16. O Fundeb deve se adequar a sua nova realidade financeira a partir de 2010, de modo que o 

ensino público no Brasil melhore de forma contínua. Os sistemas de controle do Fundeb 

devem ter ativo papel nesse processo, denunciando eventuais irregularidades, bem como a 

ineficiência da aplicação dos recursos do fundo (os montantes transferidos, ainda que 

parcialmente, são balizados em função do desempenho das unidades escolares). 

 

17. O parágrafo único do art. 160 da CF/88 deve ser interpretado de forma restrita. Ele 

autoriza o condicionamento (e não a utilização) dos recursos nele referidos, até que haja o 

pagamento dos créditos pelos devedores. Os valores não poderão ser utilizados pelo ente 
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repassador e deverão ficar depositados em conta corrente até que haja a satisfação da dívida 

pelo ente recebedor. 

 

18. O § 4º do art. 167 da CF/88 é inconstitucional, eis que atenta contra o princípio federativo. 

 

19. Se não for exercida a competência tributária prevista na Constituição, não haverá direito 

subjetivo do ente beneficiário à participação nas receitas tributárias. 

 

20. Se houver a instituição (ou o aumento) de um imposto partilhável de forma ilegal ou 

inconstitucional, o ente beneficiário terá direito à sua participação no produto do repasse. 

Eventual demanda judicial contra esse imposto, poderá acarretar a sua devolução aos 

contribuintes, o que atinge apenas o ente repassador (aquele que instituiu o imposto 

inconstitucional), mas não o ente recebedor. 

 

21. Por motivos de política fiscal e desde que de acordo com o nosso ordenamento jurídico, o 

Estado pode isentar determinada categoria de produtos, o que, consequentemente, acarretará 

uma queda na sua arrecadação de ICMS, bem como na parcela a ser repassada aos Municípios. 

Nesse caso, o Município não tem direito a reclamar a sua parte sobre o montante não 

arrecadado, tendo em vista que se trata de opção do legislador estadual e que deve ser 

respeitada por toda a Federação. 

 

22. O RE nº 572.762 – 9/SC não concluiu que a concessão de incentivos fiscais pelo Estado 

não pode afetar o repasse do ICMS constitucionalmente assegurado aos Municípios. A decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal contém várias peculiaridades e não pode ser utilizada 

sem o devido critério. O Estado de Santa Catarina, de forma discricionária, destinava a um 

fundo recursos que a Constituição determina sejam repassados aos Municípios. 

 



 

 
  

232 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABRUCIO, Fernando L. e Costa, Valeriano M. F. Reforma do Estado e o contexto federativo 
brasileiro. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer – Stiftung, 1998. 

ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na Constituição de 1988. 4ª. ed. São 
Paulo: Atlas, 2007. 

ANASTOPOULOS, Jean. Les aspects financiers du fédéralisme. Paris: Librarie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1979. 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. 

ATALIBA, Geraldo. Apontamentos das Ciências das Finanças, Direito Financeiro e 
Tributário. São Paulo: RT, 1969. 

______________________. Empréstimos Públicos e seu Regime Jurídico. São Paulo: RT, 
1973. 

______________________. Hipótese de Incidência Tributária. 3. ed. São Paulo: RT, 1984. 

______________________. República e Constituição. Malheiros. 2 ed.  

BADIA, Juan Ferrando. El Estado Unitário, el federal y el Estado autonômico. Madrid: 
Tecnos, 1986. 

BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 3ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1974. 

BALTAZAR, Ubaldo César. Reforma Tributária, Mercosul e IVA. Revista da Faculdade de 
direito da UFSC, v. 1, 1998. 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed.. São 
Paulo: Malheiros, 2002. 

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Federalismo. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1986. 

_______________________. O princípio da subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000. 

_______________________. Descentralização do poder: federação e município. Revista 
Forense. Rio de Janeiro, 293: 11-30, jan./mar. 1986. 

BASTOS, Celso (Coord.). Por uma nova Federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

______________________. Teoria do Estado e Ciência Política. 6ª ed.. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, 2004. 



 

 
  

233 

______________________. Comentários à Constituição do Brasil. 3º vol. São Paulo: Saraiva, 
1995.  

______________________. O município: sua evolução histórica e suas atuais competências. 
Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo, ano 1, p. 54-75, 
out./dez. 1992. 

_____________________. Elementos de direito constitucional. São Paulo: Editora 
Universidade Católica/Saraiva, 1995. 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Transferências governamentais constitucionais / 
Tribunal de Contas da União – Brasília: TCU, Secretaria de Macroavaliação 
Governamental, 2008. 75 p 

BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max 
Limonad, 2003. 

___________________. Dilemas do Estado Federal Brasileiro. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2004. 

BIDART CAMPOS, German J. Lecciones Elementares de Política. 11. reimp. Buenos Aires: 
EDIAR, 2002. 

BOADWAY, Robin and SHAH, Anwar. Intergovernmental Fiscal Transfers. Principles and 
Practice. The World Bank, Washington, D.C. 

BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Incola, PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 
12.ed. trad. Carmen C. Varriale et Brasília: Editora Universidade de Brasília. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2002. 

BODIN, Jean. Les six livres de la Republique. Paris, 1583, fac. símile [s.l.] Scientia Aalenm 
1961. 

BERTOLISSI, Mario. Lineamenti costituzionali del “Federalismo Fiscale”. Padova: 
CEDAM, 1982. 

BIDERMAN, Ciro; ARVATE, Paulo. Economia do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2004. 

BONAVIDES, Paulo. O caminho para um federalismo das regiões. In: Revista de Informação 
Legislativa. Brasília, n.65, ano 17, jan-mar. 1980. 

BOTHE, Michael. O federalismo na Alemanha – Federalismo – Um conceito em 
transformações histórica. São Paulo: Centro de Estudos Konrad Adenauer – Stiffung, ano 
1995, n. 7. 

CANTO, Gilberto de Ulhôa. Temas de direito tributário. Rio de Janeiro: Alba, v. III. 



 

 
  

234 

CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 25ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 

__________________. O sujeito ativo da obrigação tributária. São Paulo: Resenha 
Tributária, 1977. 

___________________. Princípios constitucionais tributários e competência tributária. São 
Paulo: RT, 1986. 

___________________. Renúncia à receita tributária, em face da nova Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Revista de Direito Tributário, São Paulo, Malheiros, v. 85. 

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito constitucional didático. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994. 

COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988. sistema tributário 
nacional. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 

__________________. Curso de direito tributário brasileiro. 2. ed., Rio de Janeiro, Forense, 
1999. 

CONTI, José Mauricio. Federalismo Fiscal e Fundos de Participação. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2001. 

__________________ (Coord). Federalismo Fiscal. Barueri (SP): Manole, 2004. 

__________________. A autonomia financeira do Poder Judiciário no Brasil. Tese de livre-
docência. São Paulo: edição do autor, 2005. 

COSTA. Antonio José da. Comentários ao Código Tributário Nacional. Coordenação de Ives 
Gandra da Silva Martins, v. 1, 1998. 

CRETELLA Júnior, José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. Forense 
Universitária, Rio de Janeiro, 2ª ed., v VII, 1993. 

DAIN, Sulamis. Visões Equivocadas de uma reforma prematura. In: Reforma tributária e 
federação. São Paulo: UNESP, 1995. 

DALLARI, Dalmo Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 1998. 

___________________.O Futuro do Estado. São Paulo: Saraiva, 1972. 

DERZI, Misabel de Abreu Machado. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro. Forense, II. 
ed. 1999. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

DÓRIA, A. R. Sampaio. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky 
editor, 1972. 



 

 
  

235 

FALCÃO, Amílcar de Araújo. Sistema Tributário Brasileiro. 1ª ed. Rio de Janeiro, 
Financeiras, 1965. 

FAVERET A C. Federalismo Fiscal e Descentralização no Brasil: o financiamento da 
política de saúde na Década de 1990 e início dos anos 2000 [Tese de Doutorado]. Rio de 
Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro: 2002 

FAVOREU, Louis et al. Droit Constitutionnel.. 8.ed. Paris: Dalloz, 2005. 

FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Mundo do Direito. Técnica, Decisão, 
Dominação. 3ª ed.. São Paulo: Atlas, 2001.  

________________________________. Direito Constitucional: liberdade de fumar, 
privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. Barueri, SP: Manole, 2007. 

FERREIRA, Luis Pinto. Princípios Gerais do Direito Constitucional Moderno. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 1983. 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. A democracia no limiar do século XXI. São Paulo: 
Saraiva, 2002. 

__________________________________. Curso de Direito Constitucional. 34ª ed. Saraiva. 
São Paulo, 2008. 

___________________________________. Aspectos do Direito Constitucional 
Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2003. 

___________________________________. Constituição e Governabilidade. São Paulo: 
Saraiva, 1995. 

FORNACIARI JÚNIOR, Clito. Os estados federados e a discriminação constitucional de 
competências. Revista Forense, Rio de Janeiro, 256, 89-100, out./dez. 1976. 

FRANÇA, Vladimir da Rocha. Questões sobre a hierarquia entre normas constitucionais na 
CF/88. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 33, jul. 1999. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=135>. acesso em 30 de Nov. 2009. 

FREUND, Julien. L’Essence du politique. Paris: sirey, 1965. 

GALVÃO DE SOUZA, J. P.  Política e Teoria do Estado. São Paulo: Saraiva, 1957. 

GILLETTE, Clayton P. Fiscal Federalism and the use of municipal bond proceeds. In New 
York University Law Review, n.58. pp. 1030-1083. novembro, 1983. 

GOMES CANOTILHO, José Joaquim. Direito Constitucional. 6ª ed.. Coimbra: Almedina, 
1995. 



 

 
  

236 

GOMES, Emerso Cesar da Silva. Fundamentos das transferências intergovernamentais. Jus 
Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1580, 29 de out. 2007. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=10589>. acesso em 26 de dez. 2008. 

GONZÁLES NAVARRO, Francisco. Espana, Nación de Naciones: el moderno federalismo. 
Pamplona: EUNSA, 1993. 

GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2000. 

___________________________________. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2008. 

HOFMEISTER, Wilhelm, CARNEIRO, José M. Brasiliense (org). Federalismo na Alemanha 
e no Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 

HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. 

____________________________. Reconstrução do federalismo brasileiro. Revista de 
Direito Público, n. 64, p. 15/29, out./dez.. 1982. 

___________________________. Repartição de competências na Constituição Federal de 
1988. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. V. 33, p. 
1991. 

__________________________. A autonomia do Estado-Membro no directo constitucional 
brasileiro, Belo Horizonte, 1964. 

HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
Elaborado no Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia e Banco de Dados da Língua 
Portuguesa S/C Ltda. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001. 

JELLINEK, Georg. L’État moderne et son droit. trad. Georges Fardis. Paris: Editions 
Panthéon-Assas, 2005. v. II. 

KATZ, Ellis. Aspectos legais e judiciais do federalismo Americano. Revista de Direito 
Público, n. 64, out./ dez., 1982. 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 6 ed. Armenio Amado. Ed. Coimbra, 1984. 

LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Globalização, Regionalização e Soberania. São Paulo: 
Juarez de Oliveira, 2004. 

LIMA, Rui Cirne. Federalismo e Feudalismo. Revista Brasileira de Estudos Políticos, vol. 6, 
p. 80-86.  



 

 
  

237 

LOBO. Paulo Luiz Neto. Competência legislativa-concorrente dos Estados-Membros na 
Constituição de 1988. Revista de Informação Legislativa. Brasília, 26 (101): 87-104, 
jan./mar. 1989. 

LOBO, Rogério Leite. Federalismo fiscal brasileiro: discriminação das rendas tributárias e 
centralidade normativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 

MACIEL, Omar Serva. Princípio de subsidiariedade e Jurisdição Constitucional. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários a Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
1993, v. 3, 1.l, 

_________________________. Comentários ao Código Tributário Nacional. v. 1. 1998. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do Direito. 19ª ed.. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. 

MEIRELLES, Hely L. Finanças Municipais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. 

MELLO, José Luiz de Anhaia. O Estado Federal e as suas Novas Perspectivas. São Paulo: 
Max Limonad, 1960. 

MELLO, Oswaldo A. B. Natureza Jurídica do Estado Federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1937. 

MENDES, M. Federalismo Fiscal. In: Biderman, C; ARVATE, P. Economia do Setor Público 
no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 2005, p. 421-461. 

MENDES, M.; MIRANDA, R; COSIO, F. Transferências intergovernamentais no Brasil: 
diagnóstico e proposta de reforma. Consultoria Legislativa do Senado Federal 
(Coordenação de estudos). Brasília: abril, 2008. 

MERRITT, Deborah Jones. The guarantee clause and state autonomy: federalism for a third 
century. In: Hein on-line. Columbia Law Review. v. 88. n. 01. Janeiro, 1988. 

MINHOTO, Antônio Celso Baeta. Federalismo brasileiro e questão das competências 
constitucionais. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, n. 21, jan./jun. 2008) 

MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 

__________________________. Manual de direito constitucional. 3. ed., Coimbra. Ed. 
Coimbra, 1985. 

MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1946. 2. ed. rev. aum. São Paulo: Max 
Limonad, 1953. v. I. 



 

 
  

238 

__________________________. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 
69, São Paulo, Ed. RT, 1970 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 16.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

__________________________. Reforma Administrativa: Emenda Constitucional nº 19/98. 3º 
ed., São Paulo: Atlas, 1999 

MORAES, Marcos Ribeiro de. As relações intergovernamentais na República Federal da 
Alemanha. Uma análise econômico-institucional. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 
2001. 

MORATI, Constantino. Istituzioni di diritto pubblico. 7 ed.. Padova: Cedam, 1968, v. 2. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Competência concorrente: o problema da 
conceituação de normas gerais. Revista de Informação Legislativa. São Paulo, ano 25, v. 
100, out./dez. 1988. 

MUSGRAVE, R. A. e MUSGRAVE, P. B. Finanças públicas: teoria e prática. São Paulo: 
Campus-EDUSP, 1980. 

MUELLER D. Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press; 2004 

NAGEL, Robert F. Separation of powers and the scope of federal equitable remedies. 
Stanford Law Review, n. 30, pp. 661 a 724, 1978. 

NETZER, Dick; DRENNAN. Matthew P. (Ed.). Readings in State & Local Public Finance. 
Oxford: Blackwell Business, 1997. 

Nunes SP, Nunes RC. Revenue Sharing: a problem of federalism in Brasil. Brazilian Journal 
of Political Economy 2000; 20 (4): 137-155 

OATES, Wallace E. Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc., 1972. 

OLIVEIRA, Régis Fernandes & ESTEVÃO HORVATH. Manual de Direito Financeiro. São 
Paulo. RT, 2003. 

______________________. Fundos públicos financeiros. Revista Tributária e de Finanças 
Públicas, ed. ABDT-RT, São Paulo, v. 65, ano 13, pp. 215 a 226, novembro-dezembro de 
2005. 

______________________. Receitas não tributárias (taxas e preços públicos). São Paulo: 
Malheiros Editores, 2ª Ed. 2003. 

PAIM, Antonio. Redirecionar o debate sobre o federalismo. Curso de direito tributário e 
finanças públicas. SANTI, Eurico Marcos Diniz de (Coord). São Paulo: Saraiva, 2008. 



 

 
  

239 

PIMENTA BUENO, José Antônio. Direito Público brasileiro e Análise de Constituição do 
Império. São Paulo: Editora 34, 2002. 

PONTES, Helenilson Cunha. Princípio da Proporcionalidade e o Direito Tributário. São 
Paulo: Dialética, 2000. 

PRADO S. Distribuição Intergovernamental de Recursos na Federação Brasileira. In 
Rezende F, Oliveira FA, organizadores. Descentralização e Federalismo Fiscal no Brasil. 
Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung; 2003. 

PRADO, Sérgio; Cavalcanti, Carlos Eduardo G. A Guerra Fiscal no Brasil. São Paulo: 
Fundap, 2000. 

PRADO, S.: QUADROS, W.; CAVALCANTI, C. E. Partilha de recursos na federação 
brasileira. São Paulo: Fundap, 2003.  

RÁO. Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: Max Limonad, 1960. v. 1, t. II. 

REALE, Miguel. Abuso do Poder de Legislar. Revista de Direito Público, 39-40, jul-dez/1976 

ROCHA, Carmen Lúcia Antunes Rocha. República e Federação no Brasil – Traços 
constitucionais da organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. 

RODDEN, Jonathan. Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and the Growth of Government. 
In International Organization. n. 57. Fall 2003, pp. 695-729. 

RUSSOMANO. Rossah. O princípio do federalismo na Constituição brasileira. Rio de 
Janeiro: Freitas Bastos, 1965. 

SANTANA, Jair Eduardo. Competências legislativas municipais. Belo Horizonte: Del Rey, 
1993. 

SCHEDLER, Andréas. Conceptualizing accountability. Andreas Schedler, Larry Diamond, 
Marc F. Plattner (eds.) The sel-Restraining State. Power and Accountability in new 
democracies. Boulder and London, Lynne Rienner Publishers. 1999. 

SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución, Madrid: Editorial, 1996. 

SCHWARTZ, Bernard. Direito Constitucional americano. trad. Carlos Nayfeld. Rio de 
Janeiro: forense, 1966. 

SEABRIGHT, P. Accountability and Descentralization in Government: An Incomplete 
Contract Model. European Economic Review, 40:61-89, 1996. 

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico / atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia 
Carvalho. Rio de Janeiro, 27ª ed., Forense, 2007. 



 

 
  

240 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 12.ed. São Paulo: 
Malheiros, 1996. 

___________________________. Tributos e normas de política fiscal na Constituição do 
Brasil. São Paulo, 1968. 

_______________________. Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: 
Malheiros, 2006 

SOUZA, Moacyr B. Do Estado Unitário ao Estado Federal. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, n. 85, pp. 125-138. 

SOUZA JUNIOR, Cezar Saldanha. Constituições do Brasil. Porto Alegre. Editora Sagra-
Luzato, 2002. 

____________________________. O Tribunal Constitucional como Poder. São Paulo: 
Memória Jurídica, 2002. 

TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional. 11.ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 

TER-MINASSIAN, T. Intergovernamental fiscal relations in a macroeconomic perspective: 
an overview. In Fiscal federalism in theory and practice. Washington: International 
Monetary Fund. 1997. 

TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário. Vol. II, 
IV e V. São Paulo, Rio de Janeiro e Recife: Renovar, 2005. 

____________________________. O orçamento na Constituição. São Paulo, Renovar. 

TÔRRES, João Camilo de Oliveira. A Formação do Federalismo no Brasil. São Paulo: 
Companhia Editora Nacional. 1961. 

TORRES, Silvia Faber. O Princípio da Subsidiariedade no Direito Público Contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2001. 

UCKMAR, Victor. Princípios comuns de direito constitucional tributário. 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1997. 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. Temas de Direito Público. Belo Horizonte: Del Rey, 1993.  

____________________________. Estado federal e estados federados na Constituição 
brasileira de 1988: do equilíbrio federativo. Revista brasileira de Estudos Políticos. Belo 
Horizonte (74/75): 41-89, jan./jul. 1992. 

VILLANOVA, Lourival. As Estruturas Lógicas e o Sistema de Direito Positivo. São Paulo: 
RT, 1978.  



 

 
  

241 

WALD, Arnoldo. Da natureza jurídica do fundo imobiliário. In Revista de Direito Mercantil, 
São Paulo, nº 80, PP. 15-23 

WESTPHAL, J. W. Federalism in the United States: nation centered Power. In: AFFONSO, 
R.B.A.; SILVA, P.L.B (Org). A Federação em perspectiva: ensaios selecionados. São 
Paulo: FUNDAP, 1995. 

ZANCANER, Weida. Razoabilidade e Moralidade na Constituição de 1988. Revista de 
Direito Público, 2/1993 

ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia. Direito Administrativo. 12ª ed..São Paulo: Atlas, 2000. 

 

INTERNET 

Portal da transparência (Brasil) : http://www.transparencia.gov.br/ 

Presidência da República Federativa do Brasil: www.presidencia.gov.br 

Tribunal de Contas da União (Brasil): www.tcu.gov.br 

Tribunal de Contas de São Paulo (Brasil): www.tce.sp.gov.br 

Supremo Tribunal Federal (Brasil): www.stf.jus.br 

Superior Tribunal de Justiça (Brasil): www.stj.gov.br 

Senado Federal (Brasil): www.senado.gov.br 

Fundo Nacional de Saúde (Brasil): www.fns.saude.gov.br 

Folha de São Paulo (Brasil): www.folha.com.br 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Brasil): www.ipea.gov.br 


