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“Ora et Labora” (Significa: Ore e trabalhe. 

Máxima de Bento de Núrsia) 



 
 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar o ente público Municipal inserido no contexto 

federativo do Brasil de acordo com a Constituição Federal de 1988, especificamente, ao 

que se refere à sua autonomia financeira para concretude de políticas públicas. Para tanto, 

faz-se necessário contextualizá-lo na Carta Magna de 1988 na perspectiva do Federalismo 

Fiscal, considerando principalmente o fato do Brasil ser um país marcado pela 

heterogeneidade de culturas, historias e índices socioeconômicos e como isso pode servir 

de fundamento para uma tributação justa e políticas públicas que bem atendam às 

específicas demandas que cada Município ou região possam exigir. Como hipótese de 

minimização das desigualdades regionais e, concomitantemente, a formulação de 

políticas públicas efetivas nos aspectos políticos, econômicos e sociais, sugerimos, como 

relevante instrumento, os Consórcios Públicos a serem mais desenvolvidos e 

intensificados em regiões mais carentes do País servindo, inclusive, como meio de 

combate às desigualdades regionais.  

 

Palavras-chave: Município. Federalismo Fiscal. Políticas Públicas. Efetividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to analyze the Municipal public entity inserted in the 

federative context of Brazil according to the Federal Constitution of 1988, specifically, 

with regard to its financial autonomy for concreteness of public policies. Therefore, it 

was necessary to contextualize it in the 1988 Constitution from the perspective of Fiscal 

Federalism, considering mainly the fact that Brazil is a country marked by the 

heterogeneity of cultures, histories and socioeconomic indices and how this can serve as 

a basis for taxation fair and public policies that well meet the specific demands that each 

Municipality or region may demand. As a hypothesis to minimize regional inequalities 

and, concomitantly, the formulation of effective public policies in the political, economic 

and social aspects, we suggest as a relevant instrument the Public Consortia to be further 

developed and intensified in the poorest regions of the country served, including, as a 

means combating regional inequalities. 

 

Key-words County. Fiscal Federalism. Public Policy. Effectiveness 
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INTRODUÇÃO 

 

O Federalismo pode ser compreendido como a forma de organização do Estado, no 

qual os entes federados são dotados de autonomia administrativa, política e tributária, em 

virtude do poder de auto-organização mediante um Poder Constituinte próprio, alinhados 

com a criação de um governo central, por meio do pacto federativo.  

A forma federativa de Estado tem sua origem nos Estados Unidos da América, 

quando as treze colônias americanas lograram êxito no movimento de Independência da 

Inglaterra e se transformaram em Estados independentes. 

No Brasil, a origem do federalismo está inserida em um contexto de rompimento 

com a Monarquia formada por um Estado Unitário. No contexto das Capitanias 

hereditárias surgiram centros de interesses e as bases sociológicas das comunidades 

regionais, sendo que estas autarquias lutaram sempre por maior autonomia dentro do 

Estado Unitário Imperial, período esse marcado por guerras e movimentos que rogavam 

por melhores atendimentos de suas necessidades a um sistema de governo. Em 15 de 

novembro de 1891, D. Pedro II foi deposto e, em um movimento liderado por Deodoro 

da Fonseca, foi proclamada a República com a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil de 1891, que implementou o Federalismo e o Presidencialismo. Na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, está previsto o pacto federativo entre a 

União, os Estados, Municípios e o Distrito Federal. 

Os entes federativos, Estados, Municípios e Distrito Federal possuem autonomia, 

ao passo que somente a União possui autonomia e soberania.  

Bem verdade, ocorre um movimento de descentralização das políticas em prol da 

municipalização e, ao mesmo tempo, que o próprio texto constitucional prevê a 

necessidade de se combater as desigualdades regionais.  

Muito embora os governos subnacionais estejam em posição de autonomia dentro 

do sistema federativo, ocorre que as decisões sobre quais e como as políticas públicas 

serão implementadas ficam a cargo do governo federal, sobre as quais os governos 

subnacionais não possuem poder de veto. 
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Esse aspecto da relação entre os entes federativos acaba, de certa forma, 

comprometendo a própria política a ser implementada, uma vez que, por ter sido 

desenvolvida pelo governo Federal, passa a margem dos aspectos peculiares de 

determinados Municípios.  

Ocorre que, alguns Municípios possuem determinadas características e demandas 

típicas que podem não ser atendidas por políticas públicas nacionais. Além do mais, O 

atual sistema jurídico tributário pré-estabelece regras federais homogêneas que serão 

regidas e impostas aos governos subnacionais, sem que possam ter margem de adaptá-las 

às suas realidades o que, de igual forma, reflete em uma aparente ineficiência do serviço 

público.  

Neste contexto, os Municípios que se encontram nessa similar situação, qual seja, 

de insuficiência de recursos, não só podem, como devem prestar auxílio mútuo por meio 

dos Consórcios públicos intermunicipais, nos termos do artigo 241 da Constituição 

Federal de 1988, como forma de se efetivar políticas públicas e o próprio gasto público. 
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1 O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO DE 1988 

1.1 Origem 

A forma federativa de Estado tem sua origem nos Estados Unidos e data de 1787. 

 No final do século XVIII, as treze colônias americanas lograram êxito no 

movimento da Independência da Inglaterra e se transformaram, finalmente, em Estados 

independentes. 

 Aspecto relevante, desde já, há de ser dito: todas estas colônias, de certa forma, 

apresentavam específicos traços que as uniam, relacionados à costumes, tradição, história, 

religião, leis, linguagem entre outros. Diante disto, o movimento de Confederação restou 

facilitado.  

 A Confederação nasce da necessidade de que os recém Estados independentes 

pudessem se fortalecer e se proteger reciprocamente, adotando o Congresso em 1777, 

uma Confederação e União Perpétua.  

 Em que pese tenha sido tentada a manutenção da Confederação para o fim 

almejado, qual seja, o de proteção e estabilidade, fato é que, com o passar do tempo foi 

necessário algo maior: estabilidade entre os Estados que, no caso, não teria sido possível 

atingir diante do surgimento de divergências entre algumas colônias, por exemplo, a 

prematura diferença e rivalidade entre os Estados do Norte e do Sul.  Desta forma, o 

Governo Central começa a enfrentar dificuldades, tendo em vista, principalmente, pela 

soberania dos Estados.  

Bem verdade, em virtude da dita soberania dos Estados, o governo central era 

colocado em prova diante das posturas dos membros confederados, o que fez repensar o 

sentido que a Confederação estava tomando, principalmente, ao que se refere na diferença 

entre um governo central para alguns e um governo central para todos. 

Diante do exacerbado sentimento de liberdade demonstrado, surge uma tendência 

de que o federalismo pudesse ser mais viável, sendo beneficiado pelo comércio que se 

expandia entre o desenvolvimento e a indústria. Neste momento surge, portanto, a 

necessidade da existência de um governo central forte que atuaria como articulador das 

relações comerciais entre os Estados. 
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 É, portanto, clara a busca pela existência de um governo moldado no federalismo, 

a fim de que pudesse reforçar as funções da União, assim como a busca de meios capazes 

de agregar de forma harmônica os Estados-membros às ordens da União. 

 Para a doutrina moderna, diante das dificuldades enfrentadas pela Confederação, 

os primeiros autores a escreverem sobre o federalismo foram Alexander Hamilton, James 

Madison e Jhon Jay por meio da publicação do jornal Daily Advertiser do livro The 

Federalis Papers1.  

  Por sua vez, não é possível esquecer da contribuição de Montesquieu, o primeiro 

a citar o termo “república federativa”2. Sua ideia de federalismo serviu como base para o 

primeiro arquétipo de federalismo da história, qual seja: a criação da federação dos 

Estados Unidos da América, no final do séc. XVIII. 

Conforme explica Roberto Gurgel Oliveira Filho3, a origem do federalismo norte 

americano é pautada na chamada duplicidade de competências ou também federalismo 

dual, no qual os Estados se organizam e se regem pelas próprias constituições e todos 

renunciam parte de sua liberdade, tendo como garantia a proteção de fatores externos e 

dos direitos fundamentais.  

 Assim, este modelo possui um governo central e governos estaduais, decorrente 

da união dos Estados autônomos; divisão de poderes entre governo local e federal, 

reconhecimento de mecanismos de execução das leis, supremacia do poder nacional4.  

 São divididas as competências em um governo central e um governo local, sem 

que possa ocorrer a ingerência de um poder sobre o outro. Sua origem não poderia ser 

diferente, se não nos Estados Unidos, uma vez que, a independência americana apresenta 

traços de formação calcados na liberdade e na individualidade -, muito diferente do Brasil, 

por exemplo.  

                                                            
 

1 HAMILTON, A., MADISON, J., JAY,J. The Federalist Papers. New York: Signet Classic, 2003, p. 569. 
2 Na obra, Do Espírito das Leis.  
3 Federalismo Norte-Americano: Marco Inicial ou Desenvolvimento de um Pensamento? Disponível 

em:http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos

_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Intertemas_n.14.12.pdf. Acesso em 18 set. 2020.  
4 Idem.  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Intertemas_n.14.12.pdf
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_informativo/bibli_inf_2006/Intertemas_n.14.12.pdf
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 A Carta Magna brasileira de 1891 confirma que tais características americanas 

foram seguidas como modelo, que segundo Roberto Gurgel Oliveira Filho5: 

 

1. Descentralização por via de constituição rígida, em que os 2 Estados 

federados são coletividades administrativas e constitucionalmente 

autônomas e participam sempre, com maior ou menor extensão, nas 

deliberações da União. (BANDEIRA DE MELLO, Oswaldo Aranha. 

Natureza jurídica do Estado Federal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 

1937. Pág.128). 

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. O 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 a participação dos 

Estados-Membros, através de suas Assembleias Legislativas, em 

número qualificado, para propor emenda à Constituição Federal. 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, a 

dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados e outras pessoas 

jurídicas de direito interno.  

 

No entanto, é possível destacarmos, desde já, a diferenciação entre a origem do 

Estado Federal norte-americano se comparada com o Brasil. Isto porque, nos EUA 

ocorreu um movimento conhecido como centrípeto, isto é, de fora pra dentro: os Estados 

soberanos cedendo parcela de sua soberania para um movimento de aglutinação.  

 

No Brasil, historicamente, tratava-se do momento de rompimento com a Monarquia 

formada por um Estado Unitário. 

 

                                                            
 

5 FILHO, Roberto Gurgel Oliveira. Federalismo Norte-Americano: Marco inicial ou Desenvolvimento 

de um Pensamento? Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo. INTERTEMAS. V.14, nov.2009, 

p. 197.  
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No contexto histórico das capitanias hereditárias em 15346 surgiram centos de 

interesses e as bases sociológicas das comunidades regionais, sendo que estas autarquias 

lutaram sempre por maior autonomia dentro do Estado Unitário Imperial. Por esse 

motivo, afirma-se que a Federação brasileira veio a se desenvolver através de guerras e 

movimentos que rogavam por melhores atendimentos de suas necessidades a um sistema 

de Governo7.  

 

Neste cenário, alguns movimentos locais surgiram, tais como a Revolta da Cachaça, 

em 1660, no Rio de Janeiro, devido ao aumento de impostos cobrados dos fabricantes de 

aguardente; a Guerra dos Emboabas, de 1707, pela disputa na exploração de recém 

descobertas jazidas de ouro em Minas Gerais, até que expandisse para um movimento 

emancipacionista com inspiração nas ideias do Iluminismo e também da América do 

Norte8. 

 

Em 15 de novembro de 1891, D. Pedro II foi deposto e, em um movimento liderado 

por Deodoro da Fonseca, foi proclamada a República com a Constituição da República 

dos Estados Unidos do Brasil de 1891, que implementou o Federalismo e o 

Presidencialismo: 

 

“Art. 1º: “Fica proclamada provisoriamente e decretada como forma de 

governo da nação brasileira – a República Federativa.” 

Art. 2º: “As Províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam 

constituindo os Estados Unidos do Brasil.” 

Art. 3º: “Cada um desses Estados, no exercício de sua legítima 

soberania, decretará oportunamente a sua constituição definitiva, 

elegendo os seus corpos deliberantes e os seus governos locais.” 

                                                            
 

6 HERMANN, Jacqueline. Cenário do encontro dos povos. Em “Brasil, 500 anos de povoamento.” 

Instituto de Geografia e Estatística, Rio de janeiro, 2007. P. 21. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf. Acesso em 06. setembro 2020.  
7 CONCIANI, Aline; DOS SANTOS, Danielle Camila. Surgimento da Federação Brasileira e sua 

concretização na atual constituição federal. Revista de Direito Público, v 4, N 3, p.270, set/dez. 2009 

Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10881/9517. Acesso 

em 06. Setembro. 2020.  
8 Ibidem.  

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10881/9517
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Dessa forma, entende-se que a formação do Estado Federal no Brasil obedeceu a 

um movimento centrífugo, de dentro para fora, isto é, de uma forma unitária passou a se 

descentralizar9.  

 

1.2 Conceito e características 

Federação (do latim foedus, com sentido de aliança, pacto união) é a forma de 

organização do Estado, no qual os entes federados são dotados de autonomia 

administrativa, política e tributária, o chamado poder de auto-organização mediante um 

poder constituinte próprio, alinhados com a criação de um governo central, por meio do 

chamado pacto federativo. 

 

Como nos ensina Celso Ribeiro Bastos10: 

 

“A federação é a forma de Estado pela qual se objetiva distribuir o poder 

preservando a autonomia dos entes políticos que a compõem”. 

 

Nesta forma de organização do Estado, os entes federativos que possuem autonomia 

e não soberania, estarão submetidos a uma regra majoritária nos poderes legislativos, 

judiciário federal e executivo federal.   

 

Bem verdade, o pacto federativo significa um acordo entre os entes por meio de 

compartilhamento de interesses, no qual uma esfera de governo não se sobrepõe a outra, 

mas coexistem. De um lado, no âmbito Nacional (representando a União, como ente da 

federação) e de outro, no âmbito subnacional, os Estados dotados de autonomia, mas com 

necessária observância às regras e princípios previstos na Constituição Federal. 

                                                            
 

9 CONCIANI, Aline; DOS SANTOS, Danielle Camila. Surgimento da Federação Brasileira e sua 

concretização na atual constituição federal. Revista de Direito Público, v 4, N 3, p.273, set/dez. 2009 

Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10881/9517. Acesso 

em 06. Setembro. 2020. 
10 Curso de Direito Constitucional. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 286. 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/article/viewFile/10881/9517
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Instituídos de acordo com sua autonomia, tais âmbitos e seus respectivos poderes 

institucionais, devem, portanto, ser equilibrados (checks and balances)11.  

 

A criação do sistema federal necessita de uma Constituição Federal que, ao mesmo 

tempo outorgue aos entes federativos determinada autonomia, passe também a delimitar 

a atuação de poder em um dado território considerando seu autogoverno, a própria 

autonomia e a capacidade de auto-organização dos entes federativos.  

 

Em um ordenamento jurídico de um Estado federal convivem de forma harmônica 

a ordem jurídica global, aquela correspondente ao Estado brasileiro e as ordens jurídicas 

central (União), além das locais (Estados-membros), de modo que ao possuírem atuações 

específicas, coexistem sem interferências recíprocas, mas todas extraem validade da 

própria Constituição Federal que as discriminam.  

 

Há na doutrina um esforço para conceituar o Estado federal. Porém, esta forma de 

organização de Estado se adapta a cada povo, considerando sua respectiva cultura, 

história e costume.  

 

Não obstante, há uma noção básica de federação, nas palavras de Roque Antônio 

Carraza12 

 

“De qualquer modo, podemos dizer que a Federação (de foedus, aliança 

pacto) é uma associação, uma união institucional de Estados que dá 

lugar a um novo Estado (o Estado Federal), diverso dos que dele 

participam (os Estados-membros). Nela, os Estados Federados, sem 

perderem suas personalidades jurídicas, despem-se de algumas tantas 

prerrogativas, em benefício da União. A mais relevante dela é a 

soberania.” 

 

Desta forma, algumas características podem ser encontradas no Estado federal, tais 

como: a) autonomia dos Estados-membros (auto-organização), que dispõem de suas 

Assembleias legislativas para elaboração de suas próprias Constituições com observância 

das normas e princípios previstos na Constituição Federal; b) descentralização político-

administrativa dos entes; possibilidade de participação dos Estados-membros na vontade 

                                                            
 

11 Expressão consagrada pelo pensador francês Montesquieu em sua obra “Do Espírito das Leis”.  
12 Curso de Direito constitucional Tributário. Malheiros Editores: São Paulo, 2005, p. 125. 
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geral (federal) por meio do Senado Federal; c) repartição de competências; d) pacto 

federativo; e) existência no Poder Judiciário Federal de um Supremo Tribunal ou Corte 

Suprema, para interpretar e garantir a aplicação da Constituição Federal. 

 

Dentre deste contexto, a Constituição da República de 1988, como um exemplo de 

Estado federal, prevê em seu artigo 1º, Caput, o pacto federativo, conforme: 

 

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-

se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:  

I - a soberania;  

II - a cidadania;  

III - a dignidade da pessoa humana;  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;        

V - o pluralismo político.  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 

de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. 

 

Muito embora os Estados-membros detenham autonomia, não lhes é permitido a 

atuação no âmbito internacional que poderia ocorrer em relações com outros Estados 

estrangeiros (ius legationis); declarar a guerra (ius belli), nem ser parte em tratados 

internacionais, pois não são soberanos. Soberano é somente o Estado Brasileiro 

representado pela República Federativa do Brasil.  

Ao que tange ao conceito de Soberania, Dalmo de Abreu Dallari13 ensina que: 

“em termos puramente políticos, a soberania expressava a plena 

eficácia do poder sendo conceituada como o poder incontrastável do 

querer coercitivamente e de fixar competências. Uma concepção 

puramente jurídica leva ao conceito de soberania como sendo o poder 

                                                            
 

13 Elementos da teoria geral do Estado, 21. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 70 
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de decidir em última instância sobre a atributividade das normas, ou 

seja, a eficácia do direito” (destaque originais)” 

 

Quanto a Autonomia, nas palavras de Celso Ribeiro Bastos14: 

 

“a autonomia é uma área de competência circunscrita pelo direito, 

enquanto a soberania não encontra qualquer espécie de limitação”  

 

De tão grande relevância, importante relembrar que é vedada emenda constitucional 

que tente suprimir a forma federativa, conforme o art. 60, § 4º, I, da Carta Magna de 1988: 

 

“Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir:  

I - a forma federativa de Estado 

(...)” 

 

A Constituição de 1988 estampa um aspecto peculiar em específico, especialmente 

ao que se refere à autonomia dos entes federativos e ao reconhecer o Município como 

ente federativo o que, bem da verdade, refletiu em maior descentralização de receitas.  

 

Uma vez que os entes federativos passam a ter autonomia, seja no aspecto 

governamental, como no administrativo, os reflexos da descentralização devem também 

ser averiguados. 

 

Isto porque, ao mesmo tempo que a Constituição Federal outorga tal autonomia aos 

entes federativos, o próprio texto constitucional se encarregou de também dispor da 

descentralização fiscal, seja por meio das chamadas receitas próprias, seja daquelas 

derivadas de repasses entre os entes.  

 

                                                            
 

14 Op. Cit, p. 285 
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Ocorre, no entanto que, muito embora os entes federativos possuam autonomia 

fiscal, o que se vê na prática é um descompasso entre a receita e os encargos que lhes são 

inerentes, refletindo negativamente no combate às desigualdades regionais.  

 

1.3 Tipos de federalismo 

 

1.3.1 Federalismo por agregação ou desagregação 

Essa classificação toma como base a origem histórica, podendo ser oriunda de uma 

agregação ou de uma segregação.  

 

Em um federalismo por agregação, os Estados independentes passam a dispor de 

sua autonomia para se agregarem e formarem um novo Estado mais forte. Como exemplo, 

os EUA e Alemanha. 

 

Por outro lado, o federalismo por segregação surge a partir de um Estado que 

inicialmente unitário passa a se descentralizar, podendo citar como o exemplo Brasil, que 

surgiu com a proclamação da República na Constituição de 1891.  

 

1.3.2 Federalismo dual ou cooperativo 

No federalismo dual é possível identificar uma rígida separação de atribuições entre 

os entes federados, eliminando qualquer forma de cooperação entre os entes. 

 

Diferentemente, no modelo cooperativo, passa a ser comum o cumprimento de 

determinados objetivos o que, em consequência, torna os entes mais próximos para 

atingirem os objetivos. O federalismo brasileiro é considerado como cooperativo.  

 

Sobre o cooperativismo brasileiro, explica Gilberto Bercovicci15: 

 

                                                            
 

15 A Descentralização de Políticas Sociais e o federalismo Cooperativo Brasileiro. Revista de Direito 

Sanitário, Vol. 3, n. 1, março de 2002, p. 16. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/81291/84931, Acesso em: 06. Set. 2020.  

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/81291/84931
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“Na cooperação, nem a União nem qualquer ente federado pode atuar 

isoladamente, mas todos devem exercer sua competência 

conjuntamente com os demais. Na repartição de competências, a 

cooperação se revela nas chamadas competências comuns, consagradas 

no art. 23 da Constituição de 1988. Nas competências comuns, todos os 

entes da Federação devem colaborar para a execução das tarefas 

determinadas pela Constituição. E mais: não existindo supremacia de 

nenhuma das esferas na execução dessas tarefas, as responsabilidades 

também são comuns, não podendo nenhum dos entes da Federação se 

eximir de implementá-las, pois o custo político recai sobre todas as 

esferas de governo. A cooperação parte do pressuposto da estreita 

interdependência que existe em inúmeras matérias e programas de 

interesse comum, o que dificulta (quando não impede) a sua atribuição 

exclusiva ou preponderante a um determinado ente, diferenciado, em 

termos de repartição de competências, as competências comuns das 

competências concorrentes e exclusivas”  

 

Pelo federalismo cooperativo, as competências são exercidas de forma conjunta, 

isto é, de forma colaborativa. Como exemplo podemos citar: “preservar as florestas, a 

fauna e a flora” (inciso VII do artigo 23 da Constituição Federal de 1988).  

 

1.3.3 Federalismo simétrico ou assimétrico 

Nesta classificação é levado em consideração elementos culturais que podem, ao 

mesmo tempo, aproximar e unificar os entes ou marcá-los por diversidades internas.  

 

No simétrico, há uma similitude quanto á cultura, ao desenvolvimento e até a 

própria língua. Podemos citar como exemplo, os Estados Unidos da América16.  

 

No assimétrico, internamente existe uma diversidade no aspecto cultural e até 

mesmo de línguas.  

 

1.3.4 Federalismo equilíbrio 

Como o próprio nome induz, pelo federalismo equilíbrio, os entes federados tentar 

preservar a harmonia para fortalecimento de suas respectivas instituições, inclusive, 

organizando-se em regiões para promoção do desenvolvimento do País, inclusive, e 

minimização das desigualdades. 

                                                            
 

16 Teoria das Relações Internacionais. Disponível em: http://funag.gov.br/loja/download/931-

Teoria_das_Relacoes_Internacionais.pdf. Acesso em: 18 set. 2020.  

http://funag.gov.br/loja/download/931-Teoria_das_Relacoes_Internacionais.pdf
http://funag.gov.br/loja/download/931-Teoria_das_Relacoes_Internacionais.pdf
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1.3.5 Federalismo de integração 

Neste tipo de federalismo, prioriza-se a integração da nação, dando-se relevância 

do Governo central sobre os entes federados. Bem verdade, aproxima-se de um tipo de 

Estado Unitário descentralizado, em função da relevante subordinação e dependência dos 

entes federados ao Poder Central.  

 

1.4 O federalismo com instrumento de combate ao cenário de heterogeneidade 

territorial e de desigualdade regional 

  

Conforme será demonstrado, neste capítulo, a desigualdade regional é um problema 

que persiste em nosso País. 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, inserida em um período 

de redemocratização17 e descentralização das políticas públicas com pilares que, para 

Fernando Luiz Abrúcio18 são: 

 

“a) busca da universalização das políticas; b) democratização da gestão 

estatal; c) profissionalização da burocracia; d) descentralização 

preferencialmente em prol da municipalização; e e) preocupação com a 

interdependência federativa. Teria sido inaugurado um novo 

federalismo, cujo principal mote seria a descentralização, “processo que 

significava não só passar mais recursos e poder aos governos 

subnacionais, mas, principalmente, tinha como palavra de ordem a 

municipalização” 

 

O texto constitucional traz dispositivos que bem demonstram a necessária atenção 

ao combate das desigualdades regionais. Dentre eles, iniciamos pelos objetivos 

fundamentais previstos no artigo 3º, com destaque ao inciso III:  

 

                                                            
 

17 Inspirada na Carta Europeia de Ordenamento do Território, que estabeleceu princípios e diretrizes de 

ordenamento do território na Europa na década de 80.  
18 A dinâmica federativa da educação brasileira: diagnóstico e propostas de aperfeiçoamento. In: 

OLIVEIRA, R.P.; SANTANA, W. (Orgs). Educação e Federalismo no Brasil: combater as desigualdades, 

garantir a diversidade. Brasília, DF: UNESCO, 2010. p. 46 
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“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil:  

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;  

II - garantir o desenvolvimento nacional;  

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais;  

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. “ 

 

Veja que o inciso III, especificamente, dispõe que será um objetivo de nossa 

República Federativa, a erradicação da pobreza, a marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais.  

 

Os direitos sociais estão previstos no artigo 6º: 

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.” 

 

Dentro das competências comuns entre a União, os Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes 

federativos supracitados, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar 

em âmbito nacional, conforme o artigo 23, parágrafo único da Constituição Federal: 

 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios 

(...) 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-

estar em âmbito nacional.” 

 

A ordem econômica também prevê, entre os seus princípios, a redução das 

desigualdades regionais e sociais, no artigo 170, inciso VII: 
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“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

(...) 

VII - redução das desigualdades regionais e sociais” 

 

O Ordenamento territorial caberá à União “elaborar e executar planos nacionais e 

regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social”, nos 

termos do artigo 21, inciso IX da Constituição Federal de 1988: 

 

 

 

“Art. 21. Compete à União: 

(...) 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 

território e de desenvolvimento econômico e social; 

(...)” 

 

Para tanto, cabe aos Municípios a execução do ordenamento do território, nos 

termos do artigo 30, inciso VIII, da Carta Magna de 1988): 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

(...) 

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano; 

(...)” 

 

Marta Arretche19 afirma que: 

 

“em estados federativos que centralizem a formulação de políticas 

executadas pelas unidades constituintes e que contem com um sistema 

jurisdicional de transferências, é possível encontrar redução das 

desigualdades territoriais”. 

 

                                                            
 

19 Federalismo e Igualdade Territorial: uma contradição em termos. Revista de Ciências Sociais, Rio 

de Janeiro, vol. 53, nº 3, 2010, p. 593.  
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Desta forma, cresce a importância dos governos subnacionais que deverão 

implementar suas próprias políticas públicas, mas, em contrapartida, deverão observar os 

limites do gasto público. 

 

Dada a relevância com as despesas e os gastos públicos, tem-se a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000) que fixa 

limites com pessoal, para dívida pública e ainda determina que sejam criadas metas para 

controlar receitas e despesas 20.  

 

No artigo 20 desta lei, estão previstos limites de gastos com o pessoal, como 

percentual das receitas, para os três Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, assim distribuídos: 

 

Para a União, os limites máximos para gastos com pessoal (50% da Receita 

Corrente Líquida) são assim distribuídos: - 2,5 % para o Poder Legislativo, incluindo o 

Tribunal de Contas - 6 % para o Judiciário - 0,6 % para o Ministério Público da União - 

3 % para custeio de despesas do DF e de territórios - 40,9% para o Poder Executivo. 

 

Nos Estados, os limites máximos para gastos com pessoal (60% da Receita Corrente 

Líquida) serão: - 3% para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas - 6% para 

o Poder Judiciário - 2% para o Ministério Público - 49% para as demais despesas de 

pessoal do Executivo. 

 

Nos Municípios, os limites máximos para gastos com pessoal (60% da Receita 

Corrente Líquida) serão: - 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas - 54% 

para o Executivo 

 

Bem verdade, muito embora os governos subnacionais estejam em posição de 

autonomia dentro do sistema federativo, ocorre que as decisões sobre quais e como as 

                                                            
 

20 Lei de Responsabilidade Fiscal. Disponível em: https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/planejamento/planejamento-e-assuntos-economicos/orcamento-federal/lei-de-

responsabilidade-fiscal/dicas/080807_pub_lrf_dicas_port.pdf. Acesso em: 06 set. 2020 

https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/planejamento-e-assuntos-economicos/orcamento-federal/lei-de-responsabilidade-fiscal/dicas/080807_pub_lrf_dicas_port.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/planejamento-e-assuntos-economicos/orcamento-federal/lei-de-responsabilidade-fiscal/dicas/080807_pub_lrf_dicas_port.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento/planejamento-e-assuntos-economicos/orcamento-federal/lei-de-responsabilidade-fiscal/dicas/080807_pub_lrf_dicas_port.pdf
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políticas públicas serão implementadas ficam a cargo do governo federal, sobre as quais 

os governos subnacionais não possuem poder de veto. 

 

Esse aspecto da relação entre os entes federativos acaba, de certa forma, 

comprometendo a própria política a ser implementada, uma vez que, por ter sido 

desenvolvida pelo governo Federal, passa a margem dos aspectos peculiares de 

determinados Municípios.  

 

O que não pode passar despercebido, é que o nível regional detém elementos de 

grande importância para definição de uma política pública bem definida e efetiva. 

 

Isto porque, não basta dizer que uma região é desigual em relação em outra. Deve-se, 

portanto, adotar um certo parâmetro para tal premissa: a desigualdade analisada parte de 

um enfoque regional, pessoal ou ambos?  

 

Uma dada região é carente por fatores intrínsecos, originais a ela, tais como os 

próprios indivíduos com baixa capacidade econômica. 

 

Quando uma região é predominantemente marcada por indivíduos de baixa renda, 

constituirá uma região carente e, por esse motivo, as políticas públicas devem se atentar 

ao atendimento primordialmente das características dos indivíduos.  

 

Nesse sentido, Samuel Pêssoa21 afirma que: 

 

“Assim, tanto teórica como empiricamente a baixa renda per capita de 

algumas regiões não constitui problema de natureza regional. Os 

diferenciais de renda per capita entre as regiões existem por 

características dos indivíduos que moram na região e não por 

características da região. Assim, dado que o problema é social e não 

regional, parece-me que a política tem que ser focada no indivíduo e 

não na região. Estas características podem ter sido geradas na região. 

Não obstante, encontram-se ‘embutidas’ nas pessoas: por exemplo, se 

a qualidade do ensino público for pior nas regiões pobres isto terá 

                                                            
 

21 Existe um problema de desigualdade regional no Brasil? Disponível em: http://www.brasil-economia-

governo.org.br/2011/10/20/existe-um-problema-de-desigualdade-regional-no-brasil/. Acesso em 26 julho. 

2020.  

http://www.brasil-economia-governo.org.br/2011/10/20/existe-um-problema-de-desigualdade-regional-no-brasil/
http://www.brasil-economia-governo.org.br/2011/10/20/existe-um-problema-de-desigualdade-regional-no-brasil/
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impacto negativo, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, 

sobre a qualificação da mão de obra.” 

 

Muito embora os dispositivos constitucionais supracitados colaborem com a ideia 

de um federalismo cooperativo para o combate das desigualdades, o que vemos, bem 

verdade, é uma estrita margem de atuação dos Municípios diante das políticas públicas 

implementadas pela União, muito embora, esteja submetido a uma rígida 

responsabilidade fiscal. 

 

Raimundo Luiz Silva Araujo22 explica que: 

 

“A Constituição Federal de 1998 aprofundou o papel dos governos 

subnacionais no gasto público e na provisão de serviços. Porém, as 

decisões de arrecadação tributária, alocação de gasto e execução de 

políticas públicas ficaram largamente afetadas pela regulação federal. 

Os constituintes de 1988 criaram um modelo de Estado federativo que 

combina ampla autoridade jurisdicional à União com limitadas 

oportunidades institucionais de veto conferidas aos governos 

subnacionais. Eles não criaram um ambiente institucional que 

congelasse a distribuição original de autoridade, pois não estabeleceram 

exigências de mobilização de supermaiorias para alteração das regras 

do jogo” 

 

O atual sistema jurídico tributário pré-estabelece regras federais homogêneas que 

serão regidas e impostas aos governos subnacionais, sem que possam ter margem de 

adaptá-las às suas realidades o que, de igual forma, reflete em uma aparente ineficiência 

do serviço público.  

 

Neste cenário, Fernando Luiz Abrúcio23 cita 3 consequências: 

 

a) Dependência financeira ou a escassez de recursos para dar conta das 

demandas dos cidadãos; b) Baixa capacidade administrativa; e c) Males 

que atrapalham a democratização municipal, dentre eles o clientelismo, 

a prefeiturização e a baixa participação política no controle das 

políticas.  

 

                                                            
 

22 Federalismo, Desigualdade Territorial e o FUNDEB. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt05-1316_int.pdf. Acesso em 26 julho. 2020.  
23 Op. Cit. P. 47 

http://www.anped.org.br/sites/default/files/gt05-1316_int.pdf
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No mesmo contexto, explica Gilberto Bercovicci24 

 

“Na realidade, o grande problema da repartição de rendas realizada pela 

Constituição de 1988 foi a descentralização de receitas e competências 

sem nenhum plano ou programa de atuação definido entre União e entes 

federados. “ 

 

Em consequência, as políticas públicas foram descentralizadas, mas implementadas 

sem planejamento, inclusive e mais crítico ainda, se relembramos que, de acordo com o 

modelo cooperativo de federalismo que é o Brasil, as políticas públicas deveriam ser 

harmônicas entre os entes federados.   

 

Como solução, Gilberto Bercovicci25 relembra os ilustres ensinamentos de Marta 

Arretche: 

 

“A descentralização de políticas sociais, dessa forma, só consegue a 

adesão dos entes federados por meio de políticas nacionais deliberadas, 

com auxílio técnico, administrativo e financeiro por parte da União, que 

motivem a decisão do ente federal em assumir aquela política que se 

quer descentralizar. Na opinião de Marta Arretche, a pouca capacidade 

administrativa e os problemas fiscais e financeiros dos entes federados 

são levados em conta no processo da decisão de assumir uma política 

social, mas não são fatores determinantes da decisão, pois podem ser 

compensados pela União (ou Estado, dependendo do caso). Desse 

modo, o fator determinante da descentralização bem-sucedida de 

políticas sociais é a decisão política de elaborar uma política nacional 

deliberada, que deve ser implementada de modo coordenado a com a 

adesão dos entes federados.” 

 

Ao que tange a coordenação, considera-se uma atribuição de que os entes 

mantenham suas competências na busca de um mesmo objetivo, resultado.  

 

Importante ressaltar que, na coordenação, a decisão é tomada em âmbito federal, 

mas passa a ser executada de forma individual e personalizada por cada ente, respeitadas 

suas características locais.  

                                                            
 

24 A Descentralização de Políticas Sociais e o federalismo Cooperativo Brasileiro. Revista de Direito 

Sanitário, Vol. 3, n. 1, março de 2002, p.7. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/81291/84931, Acesso em 06 set. 2020. 

25 Idem, p. 11. 

http://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/81291/84931
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Na Constituição Federal de 1988, a coordenação entre os entes federados é expressa 

por meio das chamadas competências concorrentes previstas no art. 24. 

 

Gilberto Bercovicci26 clarifica a ideia com o seguinte ensinamento: 

 

“A coordenação é, na realidade, um modo de atribuição e exercício 

conjunto de competências na qual vários integrantes da Federação 

possuem certo grau de participação. A vontade das partes é livre e igual, 

com a manutenção integral de suas competências: os entes federados 

sempre podem atuar de maneira isolada ou autônoma. A coordenação é 

um procedimento que busca um resultado comum e do interesse de 

todos. A decisão comum, tomada e escala federal, é adaptada e 

executada autonomamente por ente federado, adaptando-a às suas 

peculiaridades e necessidades.”  

 

O que se percebe-, no entanto, é uma elevada concentração e centralização da 

regulamentação das políticas públicas da União, enquanto os Estados e Municípios restam 

extremamente dependentes do Poder Central para aquisição dos recursos imprescindíveis 

para implementares suas políticas públicas.  

 

Neste contexto, penso ser necessário considerar e reformular políticas públicas que 

atendam ou minimizem as desigualdades socioeconômicas nas regiões do País. 

 

Para tanto, não basta que as políticas públicas sejam formuladas pela União e 

determinado que sejam implementadas pelos Estados e Municípios, sem que elas 

(políticas públicas) possam estar calcadas em recursos próprios destes entes de forma 

suficiente.  

 

Mais do que isso, devemos considerar que, hipoteticamente, uma mesma política 

pública seja necessária em um Município, mas em outro não seja tão relevante. Ou seja, 

é engano considerar e almejar que as políticas púbicas sejam uniformes, principalmente, 

no âmbito municipal.  

 

                                                            
 

26 Op. cit, p. 14/15.  
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É preciso, portanto, que cada Município seja analisado de forma singular e por 

diversos parâmetros (social, econômico, geográfico etc.) a fim de que a política pública a 

ser implementada pelo gestor municipal seja, dentro do máximo possível, específica ou 

personalizada.  

 

Em um País de tão grande extensão e tão heterogêneo como o Brasil, é 

politicamente impossível aplicar o texto constitucional, conforme os dispositivos acima 

transcritos, sem que haja um olhar fixo a cada uma das regiões, especificamente, nas 

peculiaridades de cada Município.  

 

Podemos no máximo compreender e aprender com a política pública de outro 

Município ou ente, mas isso não se confunde com a hipótese de importá-la. Pode ser que 

seja possível, mas antes, a análise da realidade de determinado Município não só pode, 

mas como deve ser considerada como limite em aceitar e implementar políticas públicas. 

É o mesmo que ocorre com a importação de conceitos jurídicos de outros países sem 

considerar a realidade brasileira e daquele país.  

 

Além da análise criteriosa de uma realidade municipal ser considerada, em nosso 

ponto de vista, um pré-requisito da implementação efetiva de uma política pública, 

quando feita, podemos ainda justificá-la do ponto de vista financeiro.  

 

A partir de uma análise criteriosa das reais necessidades de um Município, podemos 

considerar que, será suprimida uma determinada necessidade em sua dimensão específica.  

 

Tendo em vista que as realidades sociais e econômicas são distintas, também 

podemos dizer que as respectivas necessidades serão distintas em cada Município e, por 

consequência, o gasto público.  

 

A racionalidade na escolha da política pública parte de um olhar criterioso sobre a 

necessidade. Assim, será efetivamente gasto com aquilo efetivamente necessário.  

 

Podemos aplicar essa lógica orçamentária municipal como o orçamento de uma 

pessoa adulta ou de uma família, partindo-se da premissa: o que eu realmente preciso? 
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Como em um orçamento pessoal ou familiar, bem verdade - a não ser que estejamos 

diante de famílias ricas ou milionárias -, não se pode ter tudo. São eleitas prioridades, tais 

como: alimentação, vestuário, educação entre outros.  

 

Até mesmo no quesito educação, há diferentes níveis: se formos aplicar a lógica 

municipal responsável pela educação básica e fundamental para uma família, o gasto dos 

pais ou responsáveis com a escola básica dos filhos (no caso de optares por particular) 

também seria essencial e teria preferência, por exemplo, em um curso de Doutorado de 

um dos pais ou responsáveis. 

 

Dentro da realidade dessa família (nº filhos, local onde moram, condição financeira 

dos pais, saúde dos filhos etc) são constatadas determinadas necessidades, sejam elas 

específicas ou não. A partir delas, o orçamento dessa família é pautado primeiramente em 

suprir tais necessidades básicas.  

 

Após supridas, é possível avaliar a possibilidade de investimentos dos membros da 

casa ou da própria família como um todo, por exemplo: a compra de um carro novo, 

mudança para uma casa maior, um curso de idiomas ou Doutorado, uma viagem, filhos 

matriculados em esportes entre outros.  

 

Ora, indaga-se: se aplicamos a racionalidade de gastos em nossos lares, por que a 

mesma lógica não ser aplicada com os gestores municipais para que os gastos públicos 

também sejam racionais? 

 

Pode ser que um determinado Município não necessite de compra de material de 

saúde, ao contrário de outro que é mais carente nesse tipo de demanda. Pode ser também 

que não seja necessário construir mais escolas, pois as que existem suprem as 

necessidades da população local. Pode ser que que eu não precise construir um novo 

hospital municipal, mas uma simples reforma e modernização do que já existe seja 

suficiente.  
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Em suma, é importante passar a distinguir os termos de quantidade e qualidade. Isso 

porque, em determinados casos, é preferível optar pela qualidade do que pela quantidade 

para fins de um gasto público eficiente. 

 

Não é difícil constatar prédios inacabados e obras paradas, sem nenhuma utilização, 

sendo que, por exemplo, esse investimento poderia ter sido utilizado em um hospital 

existente para aumento de leitos ou aumento de salas de aulas em uma escola já 

construída.  

 

Talvez a lógica do orçamento da família dito acima seja posta em xeque quando 

transplantada para um orçamento público por um simples motivo: o erário.  

 

Quando falamos de orçamento próprio, é mais fácil ser racional e tender para 

posturas mais conservadoras em termos econômicos. Na verdade, é necessário porque 

nós sabemos o peso de um determinado gasto: o responsável pela família, independente 

do gênero, quando quita uma dívida ou realiza o pagamento da mensalidade da escola do 

filho, sabe o peso que isso envolve, uma vez que ele trabalhou um mês inteiro para 

quitar/pagar, diga-se de passagem, muitas vezes abrindo mão de prazeres e vontades 

próprias.  

 

Por outro lado, um orçamento público é formado por receitas e despesas do próprio 

ente federativo. O gestor (aqui, considerando o municipal, por ser o objeto de nosso 

estudo) não trabalhou para poder arrecadar receitas para cobrir as necessidades, até 

porque, uma das fontes de receitas é advinda dos tributos que possuem natureza 

compulsória27.  

 

Dessa forma, a racionalidade apresentada a ser utilizada tem diferença em um 

orçamento público e um privado.  

 

                                                            
 

27 Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada. 
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Porém, mesmo em um orçamento público, ou melhor, principalmente nele, é que 

entendemos que ela deveria ser mais utilizada para fins de otimização e implementação 

das políticas públicas com gastos efetivos e necessários.  

 

Curioso quando ouvimos que o Brasil tem uma carga tributária elevada e não temos 

retorno. Na verdade, a carga tributária é elevada, mas o problema não é esse. O problema 

está presente na falta de racionalidade do gasto público: gastar muito não é gastar bem. 

Pelo contrário, deve-se gastar pouco com o necessário para viabilizar investimentos.  

 

Evidentemente, a mudança de gasto público efetivo sobre o que é necessário, pode 

ser que dependa de alteração legislativa, como é o caso, por exemplo, do elevado custo 

da previdência social, ainda objeto de proposta de reforma do governo Jair Bolsonaro28.  

 

Partindo do exposto, especificamente, acerca do olhar crítico e racional sobre as 

singularidades de cada Município como causa das desigualdades regionais do país, a 

realidade pode ser mensurada de variadas formas.  

 

Quanto ao Município, destacamos o chamado Índice de Vulnerabilidade Social - 

IVS.  

 

O IVS foi construído a partir de indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano 

(ADH) no Brasil29  

 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil engloba o Atlas do 

Desenvolvimento Humano nos Municípios e o Atlas do Desenvolvimento Humano nas 

Regiões Metropolitanas. O Atlas é, uma plataforma de consulta ao Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 5.565 municípios brasileiros, 27 

Unidades da Federação (UF), 21 Regiões Metropolitanas (RM) e 3 Regiões Integradas de 

Desenvolvimento (RIDE) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano 

                                                            
 

28 Reforma da Previdência Bolsonaro – Propostas 2021. https://previdenciasocial.net.br/reforma-da-

previdencia-bolsonaro-propostas. Acesso em 30. agosto. 2020. 
29 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/. 

Acesso em 30. ago. 2020.  

https://previdenciasocial.net.br/reforma-da-previdencia-bolsonaro-propostas
https://previdenciasocial.net.br/reforma-da-previdencia-bolsonaro-propostas
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/
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(UDH). O Atlas traz, além do IDHM, mais de 200 indicadores de demografia, educação, 

renda, trabalho, habitação e vulnerabilidade, com dados extraídos dos Censos 

Demográficos de 1991, 2000 e 201030. 

 

O IVS é uma forma de acréscimo ao Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM), constituído por 3 dimensões31: a) infraestrutura urbana, b) capital 

humano e c) renda e trabalho, nos quais é possível identificar a noção de vulnerabilidade 

social presente nos Municípios brasileiros.  

 

A dimensão relacionada ao IVS Infraestrutura Urbana identifica a condições de 

acesso aos serviços de saneamento básico e de mobilidade urbana. 

 

A dimensão relacionada ao IVS Capital humano envolve dois aspectos (ou ativos e 

estruturas) que determinam as perspectivas (atuais e futuras) de inclusão social dos 

indivíduos: saúde e educação. Neste sentido, foram selecionados para compô-lo 

indicadores que retratam não só a presença atual destes ativos e recursos nas populações, 

mas também o potencial que suas gerações mais novas apresentam de ampliá-lo. Adotou-

se, para isso, indicadores de mortalidade infantil; da presença, nos domicílios, de crianças 

e jovens que não frequentam a escola; da presença, nos domicílios, de mães precoces, e 

de mães chefes de família, com baixa escolaridade e filhos menores; da ocorrência de 

baixa escolaridade entre os adultos do domicílio; e da presença de jovens que não 

trabalham e não estudam32.  

 

A dimensão relacionada ao IVS Renda e Trabalho, agrupa não somente os 

indicadores relativos à insuficiência de renda presente (percentual de domicílios com 

renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo de 2010), mas 

incorpora outros fatores que, associados ao fluxo de renda, configuram um estado de 

insegurança de renda: a desocupação de adultos, a ocupação informal de adultos pouco 

                                                            
 

30 Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/o_atlas_/. Acesso em 30. agosto. 2020 
31 Atlas da Vulnerabilidade Social nos Municípios e Regiões Metropolitanas Brasileiras. Disponível 

em: http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre. Acesso em 18. Set 2020.  
32 Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, p.14. Disponível em: 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso 30. agosto 2020.  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/o_atlas/o_atlas_/
http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/sobre
http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
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escolarizados; a dependência com relação à renda de pessoas idosas; assim como a 

presença de trabalho infantil33.  

 

A definição de vulnerabilidade social em que este IVS se ancora diz respeito, 

precisamente, ao acesso, à ausência ou insuficiência de tais ativos, constituindo-se, assim, 

num instrumento de identificação das falhas de oferta de bens e serviços públicos no 

território nacional. Nesta medida, este índice foi pensado para dialogar com o desenho da 

política social brasileira, uma vez que atesta a ausência ou insuficiência de “ativos” que, 

pela própria Constituição Federal (CF/1988)34, deveriam ser providos aos cidadãos pelo 

Estado, nas suas diversas instâncias administrativas35.  

 

O IVS é um índice variável entre 0 e 1: quanto mais próximo da 1, maior é a 

vulnerabilidade social de um município36, conforme a seguinte legenda: 

 

Figura 1 – Faixas do IVS 

 

Fonte: Altas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros37. 

 

No último estudo elaborado pelo Atlas de Vulnerabilidade nos Municípios 

Brasileiros, em 2010, o Brasil possuía os seguintes cenários38: 

                                                            
 

33 Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, p.16. Disponível em: 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso 30. ago 2020 
34 Menção ao artigo 6º da Constituição Federal de 1988.  
35Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, p.13. Disponível em: 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em 30. agosto. 2020.  
36RMC: Índice de Vulnerabilidade Social. Disponível em: 

http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=566:rm

c-indice-de-vulnerabilidade-social-ivs&catid=2:noticias&Itemid=8. Acesso em: 18 set. 2020.  
37 Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, p.18. Disponível em: 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em 30. ago. 2020 
38 http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em 10 set. 2020.  

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=566:rmc-indice-de-vulnerabilidade-social-ivs&catid=2:noticias&Itemid=8
http://www.agemcamp.sp.gov.br/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=566:rmc-indice-de-vulnerabilidade-social-ivs&catid=2:noticias&Itemid=8
http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
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a) Infraestrutura urbana: 

 

Figura 2 – Infraestrutura urbana nos Municípios 

 

 

 

b) Capital humano: 

 

Figura 3 – Capital humano nos Municípios 
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c) Renda e trabalho39 

 

Figura 4 – Renda e trabalho nos Municípios 

 

 

 

 Esse estudo concluiu sobre o IVS nas macrorregiões brasileiras considerando o 

número de municípios por macrorregião a partir da seguinte análise: 

 

Figura 5 – O IVS nas macrorregiões brasileiras 

                                                            
 

39 Índice de Vulnerabilidade Social. Disponível em: http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/mapa. Acesso 17 

set. 2020. 

http://ivs.ipea.gov.br/index.php/pt/mapa
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 Fonte: Altas da Vulnerabilidade Social nos Municípios Brasileiros40 

 

 Desse gráfico, é possível perceber que: 

 

1- A região que congrega a maior parte de Municípios e considerada de baixa 

vulnerabilidade (azul claro), especificamente, as regiões Sul e Sudeste; 

 

2 -Nenhum Município da região Norte está localizada em situação considerada 

muito baixa de vulnerabilidade social; 

                                                            
 

40 Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros. Disponível em: 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf. Acesso em 30. ago. 2020. 

http://ivs.ipea.gov.br/images/publicacoes/Ivs/publicacao_atlas_ivs.pdf
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3 Apenas um Município da região Nordeste é considerada de muito baixa 

vulnerabilidade; 

 

4 Os Municípios das regiões Nordeste e Norte concentram a maior parte dos 

Municípios na situação de vulnerabilidade social muito alta; 

 

5 Os Municípios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm concentração maior 

na classificação muito baixa e baixa. 

 

A partir deste ilustre estudo, podemos observar e concluir que os Municípios das 

regiões Norte e Nordeste possuem taxas mais altas de vulnerabilidade social. 

 

O fato é que, em que pese estejam nessa situação particular e singular, do ponto 

de vista federativo, eles estão submetidos ao mesmo tratamento jurídico 

constitucional como os demais Municípios, especificamente, ao federalismo fiscal.  
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2 O FEDERALISMO E A TRIBUTAÇÃO NA CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA 

MUNICIPAL 

 

2.1. O federalismo fiscal na constituição de 1988 

 

Conforme exposto no capítulo que tangencia sobre o Estado federal, pudemos 

constatar que o federalismo é uma forma de organização do Estado compreendendo 

instâncias de governo.  

 

O federalismo fiscal compreende um aspecto do federalismo voltado à análise das 

finanças públicas, especialmente, à atribuição de competências tributária e as receitas que 

são próprias de cada nível do governo. 

 

Nos anos 50, o economista Richard Musgrave41 enunciou as três funções clássicas 

do Estado para intervenção na economia:  

 

a) função alocativa: prover os bens e serviços não adequadamente fornecidos pelo 

mercado; 

 

b) função distributiva: promover ajustamentos na distribuição da renda, de forma que 

o governo funcione como um agente distribuidor de renda, na medida em que; 

através da tributação, retira recursos dos segmentos mais ricos da sociedade 

(pessoas, setores ou regiões) e os transfere para os segmentos menos 

favorecidos42.  

 

                                                            
 

41 CARLOS, Eder Sabino. Administração pública: do modelo racional-legal ao paradigma pós-

burocrático. Disponível em: https://centraldefavoritos.com.br/2017/03/15/administracao-publica-do-

modelo-racional-legal-ao-paradigma-pos-burocratico/. Acesso em 18 set. 2020.  
42 Vaconcellos. Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos da Economia. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 

191 

https://centraldefavoritos.com.br/2017/03/15/administracao-publica-do-modelo-racional-legal-ao-paradigma-pos-burocratico/
https://centraldefavoritos.com.br/2017/03/15/administracao-publica-do-modelo-racional-legal-ao-paradigma-pos-burocratico/
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c) função estabilizadora: evitar grandes flutuações nos níveis de inflação e 

desemprego. Essa intervenção é feita através de instrumentos de política fiscal, 

monetária, cambial, comercial e de rendas43. 

 

No contexto do federalismo fiscal, objeto de estudo, dá-se importância ao conceito 

da função alocativa e distributiva.  

 

Isto porque, está diretamente relacionada ao fornecimento de bens e serviços que 

não estão sendo oferecidos de forma tão adequada pelo mercado.  

 

Com a função alocativa, passa-se a alocar recursos quando não for possível 

assegurar uma eficiência dos recursos, se mantidos pelas condições de mercado.  

 

De igual modo, a função distributiva impera observância e atenção de ajustes na 

distribuição de renda, a fim de se equilibrar as desigualdades, sejam elas subjetivas ou 

inerentes a uma região. 

 

Assim, é de suma importância que sejam analisadas as condições peculiares e 

próprias de uma base de alocação de recursos, a fim de se garantir ou tentar assegurar um 

mínimo de eficiência.  

 

2.2  Competência dos entes federados em matéria tributária 

 

 O Sistema Constitucional Tributário Brasileiro é conduzido pela Constituição 

Federal sendo composto por regras e princípios responsáveis pela regulação dos 

indivíduos inseridos em sociedade. 

 Pronunciando-se sobre isto, Geraldo Ataliba44 explica que: 

 

                                                            
 

43Vaconcellos. Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos da Economia. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 191 
44 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1968, p.3.  
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“Ao conjunto de normas constitucionais de cada país se designa 

Constituição. Ensina a ciência do direito que as Constituições nacionais 

formam sistemas, ou seja, conjunto ordenado e sistemático de normas, 

constituído em torno de princípios coerentes e harmônicos, em função 

de objetivos socialmente consagrados.” 

 

 Assim, consiste o ordenamento jurídico em um conjunto de normas organizadas 

hierarquicamente, onde as normas inferiores possuem fundamento de validade das 

normas constitucionais tidas como superiores 

 A Constituição Federal é o fundamento de validade de todas as demais normas 

compreendidas em nosso ordenamento. É ela que regula a conduta privada e pública dos 

indivíduos e, ao mesmo tempo, condiciona a atuação do Poder Público em todas as suas 

funções estatais por meio dos poderes Legislativo, Executivo e o Judiciário. 

 Discorrendo acerca do Sistema Constitucional, Roque Antônio Carrazza45 

esclarece: 

“A Constituição, conforme acenamos, ocupa o nível supremo da ordem 

jurídica, acima do qual não se reconhece outro patamar de juridicidade 

positiva. É ela que enumera os princípios fundamentais, organizativos 

e finalísticos da comunidade estatal, definindo as relações do poder 

político, dos governantes e governados e – respeitados os direitos e 

garantias individuais e sociais e o princípio da livre iniciativa – até das 

pessoas físicas e jurídicas.” 

 

 Pois bem. Considerando esta breve introdução e ingressando para o sistema 

constitucional tributário. Nas palavras de Geraldo Ataliba46: um sistema parcial, inserto 

no sistema total. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Carta Magna não cria tributos, mas outorga 

competência para que o ente federativo os institua. 

 

A competência tributária atribuída aos entes federativos decorre da própria 

organização do Estado prevista entre os artigos 18 a 32 da Constituição Federal de 1988, 

                                                            
 

45 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 29ª edição, revista 

ampliada e atualizada até a Emenda Constitucional n.72/2013. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.34.  
46 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1968, p.4. 
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sendo que tais entes estarão dotados da capacidade de se auto-organizar, governar e 

administrar.  

 

Importante, pois, está diretamente relacionada a atividade financeira do Estado para 

concretização de relevantes atividades públicas e de distribuição: “a prestação de 

serviços públicos, o exercício regular do poder de polícia e a intervenção no domínio 

econômico”47  

 

De acordo com o artigo 6º do Código Tributário Nacional, essa atribuição 

constitucional corresponde a chamada competência legislativa plena, enquanto o artigo 

7º faz uma ressalva acerca da possibilidade de um ente federativo atribuir a outro, funções 

de mera fiscalização e arrecadação, hipótese essa que não se confunde com a delegação 

da competência.  

 

 O poder de tributar é oriundo desta outorga de competência constitucional aos 

Municípios, Estados e União. 

 

Quando atribui competência aos entes federativos, a própria Constituição Federal 

traçou todas as regras e limitações para o exercício das competências, de tal forma que, 

na eventual inobservância ou desrespeito, os remédios estão inseridos no próprio texto 

constitucional (p. ex. Ação Direta de Inconstitucionalidade). 

 

Neste sentido, o Ilustre jurista Afonso Arinos de Melo Franco citado por Roque 

Antônio Carraza48 

 

“Ora, na infinidade de aspectos concretos que pode atingir a Federação, 

na infinidade de orientações que pode assumir o federalismo, 

dependentes das circunstâncias peculiares a cada povo, há certos fatores 

básicos, certos elementos permanentes que poderemos definir como 

sendo o estabelecimento da coordenação dentro da subordinação; a 

distribuição de competências autônomas, sob o controle de um poder 

superior que é o da Constituição; a repartição, enfim (de poderes) de 

                                                            
 

47 HARADA, Kiyoshi. Direito Financeiro e Tributário, São Paulo: Atlas, 2002, p. 25.  
48 Curso de Direito constitucional Tributário. Malheiros Editores: São Paulo, 2005, p. 464 
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natureza diversa, ajustados, mas não atravessados como forças 

contraditórias que se paralisam ou entorpecem estupidamente. 

Nos casos de países de Constituição rígida, como se dá entre nós, o 

problema ainda mais se simplifica. Os limites da competência se 

encontram claramente estabelecidos; os meios de coordenação das 

atividades expressamente configurados; os remédios para os distúrbios 

e invasões de autoridade perfeitamente preceituados.” 

  

A competência tributária dos entes federativos que compõem o Estado brasileiro, 

está totalmente subordinada à Constituição Federal. 

Conceitualmente, a competência tributária pode ser compreendida como49: 

“aptidão para criar, in abstracto, tributos.”  

Na Constituição Federal de 1988, esta abstração que será instrumentalizada por 

meio de uma respectiva lei, está prevista no artigo 150, inciso I: 

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, 

é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:  

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 

(...)” 

 

A lei tributária que criar um determinado tributo, por meio do poder legislativo, 

deverá estar revestida de elementos basilares, tais como: a hipótese de incidência, o 

sujeito passivo, o sujeito ativo, a base de cálculo e a alíquota correspondente.  

Não obstante, o exercício da competência tributária, não se restringe apenas à 

criação dos tributos. O ente federativo que a detém poderá, de igual modo, aumentar ou 

diminuir a carga tributária; conceder isenções e anistias; inclusive, não tributar.  

Uma vez que o ente federativo opta por exercê-la e assim o fez por meio de seu 

poder legislativo, passa a existir e se implementar uma relação jurídico-tributária entre o 

sujeito ativo e o sujeito passivo, no âmbito do direito obrigacional.  

 

 

                                                            
 

49 Curso de Direito constitucional Tributário. Malheiros Editores: São Paulo, 2005, p. 467. 
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Dino Jarach50 explica que: 

“O poder estatal se esgota no momento em que o Poder Legislativo, 

portador do dito poder, em virtude de princípios constitucionais que o 

atribuem, baixa as normas substantivas que estabelecem os supostos 

objetivos e subjetivos da obrigação tributária. A partir deste momento, 

não existe mais relação de poder, senão relação jurídico obrigacional e 

relações administrativas e processuais, cujo propósito é a reafirmação 

da vontade da lei nos casos concretos” 

 

A competência tributária detém determinadas características, tais como: a) privada; 

b) indelegável; c) incaducável; d) irrenunciável; e) facultatividade do exercício. 

A competência tributária é privada porque a Constituição Federal descreve de forma 

minuciosa e privada a competência de cada ente federativo para criação de tributos. 

À título de ilustração e já dando concretude ao estudo, especificamente, quanto aos 

impostos, para a União estão previstos no artigo 153; para os Estados e Distrito Federal, 

no artigo 155 e, para os Municípios, no artigo 156. 

A partir do momento que um ente possui a privacidade para criar um tributo, ocorre 

concomitantemente, a exclusão ou vedação de que outro ente o institua, mesmo que seja 

por vontade do entre que detém a competência, isto e, não há possibilidade de se delegar 

a competência para que outro ente a faça.  

O exercício da competência é ainda incaducável, isto é, não se perde no tempo. O 

ente é sempre será competente para exercê-lo, ainda que opte por não instituir um 

determinado tributo. Como exemplo, podemos citar o Imposto Sobre Grandes Fortunas 

(artigo 153, inciso VII, da CF/88) que ainda não foi instituído pela União.  

A irrenunciabilidade reside no fato de que o ente federativo não pode renunciá-la 

por não querer exercê-la ou delegá-la que, como visto, também não é possível.  

                                                            
 

50 Curso Superior de Derecho Tributario, Buenos Aires, Liceo Profesional Cima, 1969, p. 24 traduzido 

por CARRAZA, Roque Antonio in Curso de Direito constitucional Tributário. Malheiros Editores: São 

Paulo, 2005, p. 471 
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A irrenunciabilidade da competência não se confunde com a faculdade de se atribuir ao 

outro ente a fiscalização e arrecadação, como ocorre com a permissão constitucional de 

que o Município fiscalize e cobre o Imposto sobre Propriedade Territorial Rural que é de 

competência da União (art. 153, § 4º, inciso III, da CF/88). 

Como explica Isso Chartz Scherkerkewitz citado por José Américo Martelli Tristão51 

: 

“(...) a sua irrenunciabildiade, facultatividade, incaducabilidade (o não 

exercício não impede o uso das competências, as competências não 

estão submetidas a prazo para sua utilização), inalterabilidade (cada 

ente político possui competências tributárias expressamente fixadas 

pela Constituição, em razão de critérios materiais – quando estão 

presentes entes políticos de diferentes níveis, ou seja, Estados e União, 

Estados e Municípios; e em razão de critérios territoriais – quando estão 

presentes entes do mesmo nível, ou seja, entre Estado e Municípios a 

competência é decidida em razão de critérios territoriais) que não 

podem ser alteradas por sua vontade e indelegabilidade (objeto do 

princípio ora estudado)” 

 

Superada as características, a competência tributária dos entes federativos está 

prevista na Constituição Federal conforme o seguinte breve compilado: 

 

União 

- Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

- Imposto Extraordinário por motivo de guerra 

- Imposto sobre produtos industrializados; 

- Empréstimo compulsório 

- Imposto sobre operações financeiras. 

                                                            
 

51 A Administração Tributária nos Municípios Brasileiros: uma avaliação do desempenho da 

arrecadação. Disponível: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2568/86620.pdf. 

Acesso em 03 ago. 2020.  

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2568/86620.pdf
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- Contribuições sociais 

- Tributos de competência residual  

- Imposto de importação de produtos estrangeiros; - 

 - Imposto sobre a exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; 

- Imposto sobre a propriedade territorial rural. 

- Imposto sobre grandes fortunas. A ser instituído por lei complementar. 

 

Estados e Distrito Federal 

- Imposto sobre a propriedade de veículos automotores.   

- Imposto sobre transmissão causa mortis e doações, de quaisquer bens e direitos; 

- Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações se iniciem no exterior; 

 

Municípios 

 

- Imposto sobre serviços de qualquer natureza, cuja relação dos serviços tributáveis é 

definida por lei complementar. 

- Imposto sobre a transmissão de bens inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de 

bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 

de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 

- Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana; 

 

Não obstante a arrecadação tributária por meio de sua competência própria, 

conforme exposto acima, a Constituição Federal de 1988 dispõe sobre complementos de 

receitas entre os entes federativos, o chamado “Sistema de Transferências de Receitas”.  
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2.3 O sistema de repartição de receitas tributárias como instrumento de 

equilíbrio do pacto federativo 

A partir da outorga de competência dada pela Constituição Federal, em regra, o ente 

federativo terá disposição do que é arrecadado por meio de arrecadação tributária.  

Ocorre que, sem prejuízo de tal regra, é possível que, a mesma Carta Magna que 

atribui a competência para instituição e arrecadação tributária dos entes federativos, 

imponha o dever de que uma parte do que é arrecadado, seja partilhado. É a chamada 

“Repartição de Competências Tributárias”. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, o sistema de repartição ou de 

transferências de receitas com alíquotas variadas, constitui uma forma de se atender ou 

minimizar as reconhecidas desigualdades regionais do país. 

Bem verdade, o ente federativo que detém a competência tributária ainda a terá e 

uma vez exercida tal competência, o que se partilha é apenas uma parte do todo que é 

arrecadado, com outro ente da federação.  

À título de relevante esclarecimento, a sistemática de repartição de receitas está 

inserida no bojo do estudo de direito financeiro, uma vez que, o estudo do direito 

tributário está concluído com a tributação e não com a destinação dos recursos pelo 

Estado. 

O Direito financeiro estuda todo regramento jurídico do Estado no que tange seu 

orçamento.  

Nos ensinamentos de Fernando Facury Scaff52: 

“O Direito Financeiro estuda os aspectos jurídicos sobre como o Estado 

arrecada, se endivida, distribui e gasta os recursos, e como todo este 

processo é organizado e fiscalizado. Esta definição traz as ações que 

correspondem às principais áreas desse ramo do Direito Público: 

                                                            
 

52 Equilíbrio orçamentário, sustentabilidade financeira e justiça intergeracional. Disponível em: 

https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/39867/1/Equilibrio%20orcamentario.pdf. Acesso em 07. Set. 

2020.  

https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/39867/1/Equilibrio%20orcamentario.pdf
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Receita, Dívida, Federalismo Fiscal, Despesa, Orçamento e 

Fiscalização Financeira.”  

 

A mencionada função distributiva do Estado é oriunda de sua atividade financeira 

e, portanto, de extrema importância.  

Como instrumento de combate às desigualdades, especificamente, sobre o respeito 

à isonomia pelo Direito Financeiro, explica Fernando Facury Scaff53: 

“(...) Essa análise é essencial para identificar uma das funções do 

orçamento público, síntese do Direito Financeiro, que é a distributiva. 

Nesse sentido, deve ser um instrumento para a consecução de diversos 

objetivos sociais, dentre eles o de combater as desigualdades, respeitar 

as diferenças e permitir o desenvolvimento de um regime de mercado. 

“ 

Dessa forma, é perceptível que o Direito Financeiro representa uma parcela 

relevante do tema deste trabalho, uma vez que, é constituído por elementos que dialogam 

(por exemplo, federalismo fiscal, orçamento, despesa) para o combate às desigualdades 

do país, sendo que, uma das formas que ele se instrumentaliza é a dita repartição de 

receitas.  

Superado este esclarecimento, tecemos os comentários sobre a repartição das 

receitas, sem a pretensão de querer esgotá-la apenas neste trabalho.  

Brevemente, uma vez que um tributo é criado pela lei tributária que preveja todos 

seus elementos necessários, o ente tributante está apto a pertencer à chamada relação 

jurídico-tributária constituída por um sujeito ativo, uma obrigação (de pagar o tributo ou 

de prestar informações) e um sujeito passivo.  

Em regra, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam com a 

integralidade do que é arrecadado com seus tributos já instituídos (impostos, taxas, 

contribuições de melhoria e contribuições) 

                                                            
 

53 O Direito Financeiro entre desigualdades e diferenças e o mercado. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2018-set-04/contas-vista-direito-financeiro-entre-desigualdades-diferencas-

mercado#sdendnote1sym. Acesso 07 set. 2020.  

https://www.conjur.com.br/2018-set-04/contas-vista-direito-financeiro-entre-desigualdades-diferencas-mercado#sdendnote1sym
https://www.conjur.com.br/2018-set-04/contas-vista-direito-financeiro-entre-desigualdades-diferencas-mercado#sdendnote1sym
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Não obstante, inseridos em um federalismo assimétrico, isto é, reconhecida a 

necessidade de se suprir as deficiências e diferenças econômicas entre as regiões do país, 

a Constituição Federal de 1988 tenta minimizá-la por meio da repartição de receitas que 

ocorre de 2 formas: transferência direta e transferência indireta.  

A transferência direta ocorre entre entes públicos, enquanto a transferência indireta 

ocorre por meio dos chamados fundos de participação.  

Importante destacar que nem todos os tributos estarão sujeitos à repartição de 

receitas, mas tão somente alguns impostos e a CIDE-combustível, na espécie de 

contribuição, nos termos dos artigos 157 e seguintes da Constituição Federal. 

Inicialmente, quanto à transferência direta, podemos dividi-la da seguinte forma: a) 

Da União para os Estados e Distrito Federal; b) Da União para os Municípios e c) dos 

Estados para os Municípios54.  

a) Da União para os Estados e Distrito Federal: 100% do produto da arrecadação 

do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, 

sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles; suas autarquias e pelas 

fundações que o instituírem e mantiverem55; 20% do produto do imposto residual; 

30% do IOF-ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento 

cambial (sendo que o Município de origem fica com 70% e o Distrito Federal por 

não se subdividir em Município fica com 100%); 10% do produto da arrecadação 

do IPI; 29% do produto da arrecadação da CIDE-combustível. 

 

b) Da União para os Municípios: 100% do produto da arrecadação do imposto 

sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte, sobre 

rendimentos pagos, a qualquer título, por eles; suas autarquias e pelas fundações 

que o instituírem e mantiverem; 50% do produto da arrecadação do imposto da 

União sobre a propriedade territorial rural (ITR), relativamente aos imóveis neles 

                                                            
 

54 CARNEIRO, Claudio. Curso de Direito tributário e financeiro. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 

144/152. 
55 Súmula 447 do STJ: Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto 

de renda retido na fonte proposta por seus servidores.  
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situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 

4º, III (hipótese em que os Municípios fiscalizam e arrecadam, por meio do 

chamado convênio de ITR); 70% do produto da arrecadação do IOF-ouro, quando 

definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. 

 

c) Dos Estados para os Municípios: 50% do produto da arrecadação do imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) licenciados em seus 

territórios; 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações 

relativas ao ICMS; 25% do IPI (derivada do repasse recebido pelos Estados) e 

25% da CIDE-combustível (derivada do repasse recebido pelos Estados).  

As parcelas de repasses aos Municípios obedecerão com relação ao ICMS, aos 

seguintes critérios: 

1 – Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em 

seu território; 

2 – Até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual, ou no caso dos 

territórios, lei federal. 

Quanto à transferência indireta, prevista no artigo 159, da Constituição Federal de 

1988, podemos dividi-la da seguinte forma: a) FPE – Fundo de Participação dos Estados 

e do DF; b) FPM – Fundo de Participação dos Municípios; c) Fundos Regionais e d) FPEx 

– Fundo de Compensação de Exportação. 

a) FPE – Fundo de Participação dos Estados e do DF56: A União entregará 

21,5% do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza (IR) e do imposto sobre produto industrializado (IPI). 

 

                                                            
 

56 De acordo com o artigo 161 da CF/88, caberá à Lei Complementar estabelecer normas sobre a entrega 

dos recursos de que trata o artigo 159. Em julho de 2013, foi editada a Lei Complementar nº 143, dando 

nova redação ao artigo 2º da Lei Complementar nº 62/89. 
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b) FPM – Fundo de Participação dos Municípios: a União entregará 22,5% 

do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza (IR) e do imposto sobre produto industrializado (IPI). Além dos 

22,5%, mais 1%, que será entregue no primeiro decêndio do mês de 

dezembro de cada ano 

 

c) Fundos Regionais: 3% do produto da arrecadação do IR e do IPI serão 

destinados à aplicação em programas de financiamento das regiões norte, 

nordeste e centro-oeste. 

 

d) FPEx – Fundo de Compensação de Exportação: Os Estados e o Distrito 

Federal ficarão com 10% do produto da arrecadação do IPI, 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

industrializados, vedado que uma unidade federativa fique com mais de 20% 

e caso isso ocorra, o excedente deverá ser distribuído entre os demais entes 

participantes (art. 159, § 2º, CF/88), observando os seguintes critérios (art. 

159, §§ 3º e 4º, da CF/88): 

1 – os Estados entregarão aos respectivos Municípios, 25% dos recursos que 

receberem à título de IPI; 

2 – os Estados entregarão aos respectivos Municípios, 25% dos recursos que 

receberem da CIDE-combustível 

Do descrito acima, podemos perceber que os entes federativos distribuem uma 

parcela do que é arrecadado com outros.  

Especificamente, em relação ao Município, podemos descrever suas receitas 

decorrentes de repasse dos demais entes, incluindo as transferências diretas e indiretas, 

conforme o seguinte resumo: 

- 100% do produto da arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 

natureza incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles; suas 

autarquias e pelas fundações que o instituírem e mantiverem;  
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- 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural 

(ITR), relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da 

opção a que se refere o art. 153, § 4º, III (hipótese em que os Municípios fiscalizam e 

arrecadam, por meio do chamado convênio de ITR); 

- 70% do produto da arrecadação do IOF-ouro, quando definido em lei como ativo 

financeiro ou instrumento cambial. 

- 50% do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores 

(IPVA) licenciados em seus territórios;  

- 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas ao 

ICMS;  

- 25% do IPI (derivada do repasse recebido pelos Estados) e 25% da CIDE-combustível 

(derivada do repasse recebido pelos Estados).  

- FPM – Fundo de Participação dos Municípios: a União entregará 22,5% do produto 

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

imposto sobre produto industrializado (IPI). Além dos 22,5%, mais 1%, que será entregue 

no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. 

Cumpre-nos analisar se, essa complementação de receitas oriundas de outros entes, 

é suficiente para que os Municípios possam prover suas necessidades específicas por meio 

das políticas públicas próprias. 

 

2.4 O município como ente federativo tributante na constituição de 1988: direitos e 

deveres 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a República Federativa do Brasil é 

formada pela união indissolúvel entre Estados e Municípios (art. 1º). 

Sua autonomia está expressamente prevista no caput do artigo 18: 
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“Art. 18. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.” 

 

Dessa forma, o Município está revestido de autonomia administrativa, política e 

financeira, nos termos do caput do artigo 29, 30, e 156, todos da Constituição Federal: 

“Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois 

turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 

dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os 

princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 

respectivo Estado e os seguintes preceitos.” 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios:  

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;  

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 

aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e 

publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 

estadual;  

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial;  

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população;  

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano;  

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 

observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. “ 

 

“Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

I - propriedade predial e territorial urbana;  
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II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre 

imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua 

aquisição;  

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar. ” 

 

No exercício de sua autonomia, o Município está em grau de paridade no sistema 

federal, juntamente com a União e com o Estado, como bem explica o Ilustre Hely Lopes 

Meirelles lembrado por Marcel Augusto Farha Cabete57: 

“(...) o Município atua em absoluta igualdade de condições com a União 

e o Estado, devendo obediência apenas à Constituição da República e à 

do Estado a que pertence, bem como às leis que, por determinação 

constitucional, lhe impõem regras de conduta na gestão de seus 

negócios. Daí porque os atos do Município independem de prévia 

autorização ou de posterior ratificação de qualquer outra entidade 

estatal (...)” 

 

Para tanto, cada Município deverá elaborar sua respectiva Lei Orgânica, nos termos 

do artigo 11, parágrafo único do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 

“Art. 11. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, 

elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano, contado da 

promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta.  

 

Parágrafo único. Promulgada a Constituição do Estado, caberá à 

Câmara Municipal, no prazo de seis meses, votar a Lei Orgânica 

respectiva, em dois turnos de discussão e votação, respeitado o disposto 

na Constituição Federal e na Constituição Estadual.” 

 

De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, é perceptível o extenso rol de 

deveres dos Municípios e de tão relevante é a sua responsabilidade.  

                                                            
 

57 O Município na Constituição Federal de 1988 e suas repercussões no federalismo brasileiro. 

Disponível em: https://jus.com.br/artigos/72127/o-municipio-na-constituicao-federal-de-1988-e-suas-

repercussoes-no-federalismo-brasileiro. Acesso em 18 set. 2020. 

https://jus.com.br/artigos/72127/o-municipio-na-constituicao-federal-de-1988-e-suas-repercussoes-no-federalismo-brasileiro
https://jus.com.br/artigos/72127/o-municipio-na-constituicao-federal-de-1988-e-suas-repercussoes-no-federalismo-brasileiro
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Especificamente à prestação de serviços públicos relacionados à educação e à saúde 

(incisos VI e VII do art. 30), diz o texto constitucional: 

“VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;  

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população; “ 

 

Conforme os dispositivos supracitados, percebe-se que há uma previsão no texto 

constitucional de que deverá ocorrer uma cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado para (i) programas de educação infantil e de ensino fundamental e (ii) serviços de 

atendimento à saúde da população.  

Em paralelo, em termos financeiros, o Município poderá sofrer intervenção do 

Estado ou da União nos Municípios localizados em território federal quando o mínimo 

exigido da receita municipal não for aplicado na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, conforme o art. 35, inciso III, da 

Constituição Federal58: 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 

Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: 

(...) 

III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços 

públicos de saúde; 

(...) 

Ao que tange à saúde, o montante mínimo a ser aplicado corresponde a 15%, 

conforme o artigo 7º da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012: 

                                                            
 

58 Essa disposição constitucional é oriunda da Emenda Constitucional nº 29 de 2000 que alterou os artigos 

34, 35, 156, 160, 167 e 198. 
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Art. 7o Os Municípios e o Distrito Federal aplicarão anualmente em 

ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) 

da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de 

que tratam o art. 158 e a alínea “b” do inciso I do caput e o § 3º do art. 

159, todos da Constituição Federal. 

 

Na educação, de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, o percentual 

corresponde a 25%, nos termos do artigo 212 da Constituição Federal: 

Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 

mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 

de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Veja-se que, com relação à saúde e educação, de um lado há previsão de cooperação 

técnica e financeira da União e do Estado e de outro, previsão constitucional de 

intervenção do Estado ou da União (no caso de Municípios localizados em Território 

Federal, caso o Município não aplique o mínimo na manutenção e desenvolvimento do 

ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Ao que nos parece, são situações 

extremas. 

Não obstante, os Prefeitos estão sujeitos ao crime de Responsabilidade (julgado 

pelo Poder Judiciário com fulcro no Código de Processo Penal brasileiro) quando correr 

desvio ou aplicação indevida de rendas ou verbas públicas, nos termos do art. 1º, inciso 

III do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967: 

“Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, 

sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do 

pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 

(...) 

ll - desviar, ou aplicar indevidamente, rendas ou verbas públicas;” 

 

Além desta, também estará sujeito à infração político-administrativa (julgada pela 

Câmara dos Vereadores) com a cassação do mandato, dentre ouras hipóteses, o 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art156
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art158
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159ib
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art159§3
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descumprimento do orçamento, conforme o artigo 4º, inciso VI, do Decreto-Lei nº 201, 

de 27 de fevereiro de 1967: 

“Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais 

sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com 

a cassação do mandato: 

(...) 

VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; ” 

 

Conforme os dispositivos supracitados, é possível perceber que a responsabilidade 

do gestor público do Município em sua atuação financeira é de suma importância, a ponto 

de ser responsabilizado penalmente e administrativamente, caso não a cumpra. 

Esta responsabilidade não é à toa, já que estamos diante de uma função pública e, 

muito além disso, de orçamento público para implementação das políticas públicas, sejam 

elas no âmbito da educação ou da saúde, o fato é que o Gestor terá que as cumprir.  

Deverá cumpri-las, pois, conforme o texto constitucional, especificamente, o artigo 

35, inciso III, que adverte como causa de intervenção dos Estados no Município União 

nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando não tiver sido aplicado 

o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas 

ações e serviços públicos de saúde. 

Esta previsão é constitucional e é uma regra que deverá ser observada por todos os 

Municípios do país, ou seja, ela é uniforme.  

Por outro lado, partindo de uma análise sob a ótica do Município para o texto 

constitucional, será que podemos dizer que esta regra também pode ser uniforme? 

Bem verdade, como explanado no capítulo 1.4. “O federalismo com instrumento de 

combate ao cenário de heterogeneidade territorial e de desigualdade regional”, o Brasil é 

um país heterogêneo em termos territoriais e sociais. 

Esse fato implica em consequência direta na arrecadação das receitas de um 

Município, seja ela de forma positiva ou negativa.  
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Por fatores internos como desenvolvimento interno, renda per capita dos munícipes, 

investimento externo, concentração de produção ou de indústrias entre outros, podemos 

estar diante de um Município rico em termos de arrecadação.  

Em compensação, quanto mais elevado o bem-estar social, o custo que ele gera é 

diretamente proporcional maior, pois as demandas qualitativa e quantitativa crescem. 

Conforme a ideia de Stephen Holmess e Cass Sustein com a obra “The Cos of Rights”: 

why liberty Depends on Taxes”. Esta obra fundamenta que há custos inerentes ao 

exercício dos direitos. 

Os custos não têm apenas natureza financeira, mas também decorrem de custos de 

oportunidades derivados da proteção de pretensões jurídicas que excluem outras. Em 

outras palavras, os direitos somente existem legalmente a partir do reconhecimento estatal 

e da estipulação de orçamento financeiro para custear a sua proteção. Apenas com a 

alocação de recursos públicos para a proteção para determinado direito é possível dizer 

que ele foi, de fato, reconhecido institucionalmente como tal. 

 

Neste contexto, o fato que os direitos pressupõem a existência de recursos para a 

sua manutenção, os autores também exploram a tese de que a distinção entre direitos 

negativos e positivos precisa ser repensada, considerando que todos os direitos demandam 

recursos estatais e, portanto, todos os direitos são, em última instância, positivos. 

 

Os direitos são caros porque os remédios são caros. A fiscalização é 

cara, especialmente a fiscalização uniforme e justa; e os direitos legais 

são vazios na medida em que permanecem não impostos. Formulado de 

outra forma, quase todo direito implica um dever correlato, e os deveres 

são levados a sério apenas quando o abandono é punido pelo poder 

público com recursos do erário público. Não há direitos legalmente 

exigíveis na ausência de deveres legalmente exigíveis, razão pela qual 

a lei pode ser permissiva apenas sendo simultaneamente obrigatória. Ou 

seja, a liberdade pessoal não pode ser assegurada apenas limitando a 

interferência do governo na liberdade de ação e associação. Nenhum 

direito é simplesmente o direito de ser deixado em paz pelos 

funcionários públicos. Todos os direitos são reivindicações a uma 

resposta afirmativa do governo.59.  

                                                            
 

59 Trecho traduzido de SUSTEIN; HOLMES, 1999, p. 43-44 
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Para os autores, ainda há importância dada ao pagamento dos impostos para 

manutenção de direitos. Impostos, nessa visão têm por finalidade custear as instituições 

que protegem direitos.  

 

O que precisa ser adicionado a essas observações é a proposição 

correlativa de que os direitos de propriedade dependem de um Estado 

que está disposto a tributar e gastar. Os direitos de propriedade são caros 

para fazer cumprir 60.  

Assim, é conclusivo que os direitos têm custos e, para tanto, devem ter correlação 

com uma respectiva receita. 

De igual modo, refletindo essa consideração no âmbito municipal, é importante 

também que a análise da possibilidade de implementação de políticas públicas e 

contrapartida do que se arrecada em determinado Município, o que força a pensar também 

sobre a capacidade contributiva de seus munícipes.  

 

2.5 A capacidade contributiva e a justiça social 61 

“Secundum facultatem ou secundum aequalitatem proportions”  

(“Capacidade de acordo em tal proporção” segundo São Tomás de Aquino acerca da 

tributação com base na capacidade contributiva) 

 

 Preliminarmente, relembramos que a tributação exerce um importante papel na 

justiça social e não somente o financiamento dos gastos públicos.  

Neste contexto, podemos dizer que a capacidade contributiva dos Munícipes, a 

desigualdade regional e a arrecadação tributária municipal são elementos intimamente 

relacionados.  

                                                            
 

60 Op cit., p. 61.  
61 Trechos deste capítulo pertencem ao estudo realizado para o artigo O PRINCÍPIO DA 

PROGRESSIVIDADE TRIBUTÁRIA: CONCEITO FUNDAMENTAL E BREVES 

CONSIDERAÇÕES PRÁTICAS NO IR, IPTU, ITBI E ITR, na obra “Princípios Constitucionais 

Tributários”. Editora Fórum. Belo Horizonte, 2020 em coautoria com Marcelo Campos.  
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 Isto porque, no contexto da arrecadação tributária municipal, especificamente, as 

receitas advindas dos tributos, estão correlacionadas e dependem dos próprios 

contribuintes que praticam um determinado fato gerador, nos termos do artigo 113, § 1º 

do Código Tributário Nacional: 

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem 

por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-

se juntamente com o crédito dela decorrente.” 

 

 Assim, quanto maior a capacidade contributiva dos Munícipes, maior é a receita. 

Ao mesmo tempo, a observância do princípio da capacidade contributiva promove a 

chamada sua função social. 

Sobre a função social do tributo explica Salete de Oliveira Domingues62 

“A etimologia da função vem do latim. A palavra functio deriva do 

verbo fungor (functus sem, fungi), cujo significado é cumprir algo, 

desempenhar um dever ou tarefa, cumprir uma finalidade. Assim, 

podemos afirmar que um determinado objeto ou coisa possui uma 

função social desde que sirva como um instrumento para satisfazer os 

interesses da sociedade.” 

 

O Princípio da Capacidade Contributiva no ordenamento jurídico brasileiro 

além de relevante, não é recente.  

Já na Constituição do Império de 1824 estava disposto no 179, inciso XV. Na 

Constituição da República de 1891 não foi reproduzido, ao passo que, na Constituição de 

1934 foram retomadas algumas considerações, por exemplo, a aplicação da 

progressividade dos impostos incidentes nas transmissões de bens por herança ou legado. 

                                                            
 

62 ARAUJO, Remildo da Silva; LIMA, Robson de Sousa e RODRIGUES, Bárbara Luiza Ribeiro. A função 

social do tributo: a perspectiva dos acadêmicos da fahesa/itpac. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, Vol. 130, 2016, p.4 em Araguaína-TO. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_pr

odutos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTFPub_n.130.03.PDF. Acesso em 07 set.2020.  

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTFPub_n.130.03.PDF
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/bibli_boletim/bibli_bol_2006/RTFPub_n.130.03.PDF
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A Carta de 1937 nada previu, sendo retomada somente na Carta Magna de 1946, no artigo 

20263. 

 Atualmente, está inserido na Constituição Federal de 1988, no artigo 145, § 1º: 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir os seguintes tributos: 

(...) 

§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 

graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, 

facultado à administração tributária, especialmente para conferir 

efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos 

individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 

Ensina José Maurício Conti64: 

“A Comissão Afonso Arino, que deu início ao processo de elaboração 

da Constituição promulgada em 5.10.88, trouxe o princípio expresso no 

texto do Anteprojeto por ela confeccionados nos seguintes termos: 

“Art.149. Os tributos terão caráter pessoal, sempre que isso for possível, 

e serão graduados pela capacidade econômica do contribuinte segundo 

critérios fixados em lei complementar”. Ressalte-se, no texto do 

Anteprojeto, dois aspectos relevantes, que posteriormente se 

modificaram e não vieram a constar da atual Constituição. O primeiro 

deles é a referência a tributos, e não a impostos, de modo que o princípio 

teria aplicação mais abrangente. O segundo é a colocação da expressão 

“sempre que possível”, que, no caso, claramente referia-se apenas ao 

caráter pessoal.” 

 

 Em uma análise que representa o princípio da capacidade contributiva e a relação 

com a justiça social, explica Roque Carraza65: 

“O princípio da capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do 

princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os ideais 

republicanos. Realmente, é justo e púrico que quem, em termos 

econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do 

que quem tem pouco. Quem tem maior riqueza deve, em termos 

proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem menor riqueza. 

Noutras palavras, deve contribuir mais para a manutenção da coisa 

                                                            
 

63 Art.202 da Constituição de 1946: Os tributos terão caráter pessoal sempre que isso for possível e serão 

graduados conforme a capacidade econômica do contribuinte. 
64 CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São 

Paulo: Dialética, 1997, p.39.  
65 Curso de Direito Constitucional Tributário. 21ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, p. 85.  
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pública. As pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção dos seus 

haveres, ou seja, de seus índices de riqueza. 

O princípio da capacidade contributiva informa a tributação por meio 

de impostos. Intimamente ligado ao princípio da igualdade, é um dos 

mecanismos mais eficazes para que se alcance a tão almejada Justiça 

Social.”  

 

 Destacamos que, no entanto, esta vertente sobre o que se compreende de 

capacidade contributiva, isto é, de isonomia, é atual, sendo que, historicamente, a 

capacidade contributiva representava significado inverso, ou melhor, distante do que a 

entendemos. 

 Houve na história moderna, um momento em que os tributos eram exigidos 

somente do povo, uma vez que, a nobreza e o clero não pagavam tributos. Isto porque, tal 

ato decorria de uma forma direta de dominação do povo e não em razão da manifestação 

singular de riqueza de cada indivíduo para bem comum do povo.  

Bem verdade, a história da tributação é bastante curiosa e está sempre em evolução, 

diante das novas e emergentes relações humanas e tecnológicas.  

A relação do contribuinte e a taxação é bastante peculiar. Podemos, neste momento, 

relembrar o “Imposto sobre janelas” (window tax). Este imposto esteve vigente entre o 

séc. XVII e XIX no Reino Unido e incidia sobre as propriedades de acordo com o seu 

número de janelas66. A capacidade contributiva era medida pelo nº de janelas: quanto 

maior o nº de janelas, presumia-se maior capacidade contributiva do proprietário.  

 O significado atual de capacidade contributiva, deu-se com a instituição do Estado 

Democrático de Direito, pois, a partir de então, os tributos passaram a ser exigidos de 

todos os indivíduos que possuíam capacidade de contribuir para concretização do bem 

comum.  

 Para uma grande parte dos teóricos, a ideia atual acerca da capacidade contributiva 

é atribuída a Adam Smith quando do estudo dos gastos do Soberano passou a sugerir 

                                                            
 

66O imposto sobre janelas. Disponível em: http://www.economistax.com/o-imposto-sobre-janelas/. 

Acesso em 02 set. 2020.  

http://www.economistax.com/o-imposto-sobre-janelas/
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critérios racionais para que a sociedade o financiasse o bem comum de acordo com a 

capacidade contributiva individual. 

 Analiticamente, a capacidade contributiva pode ser observada de forma objetiva 

e subjetiva: 

 Quando a capacidade contributiva é medida por fatos e situações que presumem 

riqueza estamos diante da objetiva. Em outras palavras, são constadas situações que 

presumem que, aquele que os praticou, tem capacidade de arcar com o imposto 

correspondente.  

 Por outro lado, a capacidade contributiva pode ser observada de forma subjetiva 

tomando por base as reais e pessoais condições do contribuinte para pagamento de um 

correspondente imposto.  

 Para a identificação destas duas vertentes da capacidade contributiva em nosso 

ordenamento, Eduardo Sabbag lembrado pela Ilustre Ministra Regina Helena Costa67 

explica que: 

a) capacidade contributiva absoluta (ou objetiva): é a capacidade 

identificada pelo legislador, que elege o evento ou fato-manifestação de 

riqueza, vocacionadas a concorrer com as despesas públicas. Aqui se 

tem um sujeito passivo potencial.  

b) capacidade contributiva relativa (ou subjetiva): é a capacidade 

identificada pelo legislador, que elege o sujeito individualmente 

considerado, apto a contribuir na medida de suas possibilidades 

econômicas, suportando o impacto tributário. Nesta capacidade 

contributiva, desponta o rito gradualístico dos impostos, à luz da 

progressividade, bem como o respeito ao mínimo existencial e a não 

confiscalidade. (grifo nosso).  

 

 O aspecto subjetivo com destaque acima não é à toa. É neste cenário que podemos 

introduzir os conceitos de proporcionalidade e progressividade. 

 A questão acerca da aplicação da progressividade nos tributos envolve discussão 

doutrinária com argumentos sob diferentes pontos de vista que possam justificar a tal 

gradação de alíquotas. 

                                                            
 

67 COSTA, Regina Helena. Princípio da Capacidade Contributiva. 3º ed. São Paulo, 2003, p.27. 
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 Adotando um posicionamento favorável, Betina Treiger Grupenmacher68 explica 

que: 

“Para os fins do presente estudo, adotaremos o conceito de capacidade 

contributiva proposto por Francesco MOSCHETTI, segundo o qual, a 

observância da capacidade contributiva impõe a tributação de acordo 

com a aptidão para contribuir, qualificada por um dever de 

solidariedade e observado o mínimo existencial. 

Foi MOSCHETTI que introduziu a ideia de solidariedade como 

componente intrínseco ao conceito de capacidade contributiva, 

manifestando-se no sentido de que o pagamento de tributos é uma 

cooperação altruísta para um fim específico. Segundo leciona, são 

elementos que caracterizam a solidariedade, a ausência de 

contraprestação direta, o sacrifício de um interesse individual, o 

interesse coletivo enquanto fim da tributação.” 

 

 A aplicação da progressividade na tributação, no entanto, encontrou em Leroy-

Beaulieu (1843-1916) a oposição, defensor incansável do direito à propriedade.  

Leroy-Beaulieu contestava de forma bastante fundamentada a ideia de igualdade de 

sacrifícios e redistribuição de riquezas que sustentam o referido princípio e o fazia nunca 

como reação ao aspecto social, mas como recusa em conferir ao Estado um cheque em 

branco onde ao seu bel prazer fixasse os percentuais correspondentes a variação de 

sacrifício e os limites da prática progressiva. 

Ressaltava Leroy-Beaulieu69  

“Assim, a teoria da tributação progressiva não é racional; não vem de 

uma análise exata dos fatos da sociedade; é superficial; não é uma 

doutrina científica. Essa teoria também é perigosa, pois, partindo do 

princípio da igualdade de sacrifício, tem uma vocação para corrigir as 

desigualdades sociais; revelando um potencial que é fatal. 

São inúmeras as desvantagens na adoção da progressividade: assim, a 

tributação progressiva é arbitrária, no sentido de que não se sabe como 

fixar a progressão e onde interrompê-la. Caso não seja interrompida, 

logo acaba absorvendo a totalidade da renda” 

                                                            
 

68 GRUPENMACHER, Betina Treiger. IPTU, ITBI E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: 

DIVERSIDADE DEBASES DE CÁLCULO E CRITÉRIOS PARA A PROGRESSIVIDADE. 

Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. P.9 Disponível em: 

file:///F:/Progressividade.%20Maio%202019/Betina%20Treiger%20Grupenmacher(2).pdf. Acesso em: 26 

maio.2019. 
69 BEAULIEU, Paul Leroy. Traité de la Science Des Finances, Tome Premier Des Revenus Publics, 

Felix Alcan Éditeur, Septime Editione, Paris, 1906, p. 198 

file:///F:/Progressividade.%20Maio%202019/Betina%20Treiger%20Grupenmacher(2).pdf
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 Em suma, Leroy-Beaulieu vislumbrava na progressividade, uma tendência de que, 

sob o manto da correção das desigualdades sociais, pudesse resultar no empobrecimento 

dos mais ricos e enriquecimento do próprio Estado, refletindo influência direta dos ideais 

Marxistas. 

 Nem se alegue que adoção da progressividade hoje se encontraria superada 

enquanto embate doutrinário. Observa Maurin Almeida Falcão70: 

 

 A reação de Leroy-Beaulieu à progressividade anteviu um problema 

que afeta os atuais sistemas tributários. Quais seriam os limites dessa 

progressividade e qual seria a fronteira entre a capacidade contributiva 

e o confisco? O dilema é ainda mais perverso quando se verifica a 

inexistência dessa definição em um sem número de sistemas legais, 

trazendo insegurança jurídica à relação deteriorada entre Estado-

contribuinte. Além disso, um debate a respeito dos efeitos nocivos da 

progressividade vem ganhando corpo desde a segunda metade do século 

XX, em função da necessidade de inserção internacional dos sistemas 

tributários diante do processo globalizante, do novo modelo de 

financiamento do Estado e das injunções dos organismos multilaterais.  

 

 Com a aplicação e utilização da proporcionalidade, podemos considerar a 

aplicação de uma alíquota única sobre uma determinada matéria a ser tributada, sendo 

que o imposto será proporcionalmente maior quanto maior for a matéria tributável com 

aplicação de uma mesma alíquota.   

 De qualquer forma, sobre a necessidade de observância da progressividade, 

Luciano Amaro71 explica que: 

A capacidade contributiva reclama mais do que isso 

[proporcionalidade], pois exige que se afira a justiça de incidência em 

cada situação isoladamente considerada, e não apenas a justiça relativa 

entre uma e outra das situações. O princípio da capacidade contributiva, 

conjugado com o da igualdade direciona os impostos para a 

proporcionalidade, mas não se esgota nesta. 

                                                            
 

70 A Construção doutrinária e ideológica do tributo: do pensamento liberal e social-democrata pós 

modernidade. p. 10 
71 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 16ª edição. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 165.  
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 A progressividade nos impostos consiste na forma que o legislador aplica 

alíquotas variadas e progressivas à medida em que se aumenta a base de cálculo. Assim, 

diferentemente da proporcionalidade, há alteração da matéria tributável com variação da 

alíquota, sendo que esta última será maior quanto maior for o valor da matéria tributável.  

 Sua existência e incidência são justificadas por uma boa parte da doutrina como 

adoção de uma igualdade de sacrifícios, portanto, de forma que possam ser alcançadas a 

igualdade e a capacidade tributária que não seriam alcançadas unicamente a partir de uma 

tributação proporcional.  

 Sobre a busca pela igualdade com base também na progressividade, Hugo de Brito 

Machado72 assevera que: 

 

“Não fere o princípio da igualdade – antes, o realiza com absoluta 

adequação - o imposto progressivo. Realmente, aquele que tem maior 

capacidade contributiva deve pagar imposto maior, pois só assim estará 

sendo igualmente tributado. A igualdade consiste, no caso, na 

proporcionalidade da incidência à capacidade contributiva, em função 

da utilidade marginal da riqueza. ” 

 

 É, por sua vez, visto como um meio necessário para concretização dos princípios 

da igualdade e da capacidade contributiva e concedendo eficácia ao Estado Democrático, 

cujos objetivos encontram-se a solidariedade e a redução das desigualdades sociais 

(Art.3º, I e III da CF/88).  

 Neste sentido, Betina Grupenmacher73 vai mais além ao sustentar a aplicabilidade 

da progressividade a todos os impostos independentemente de previsão constitucional 

expressa: 

 “Sendo certo que a observância da tributação progressiva não está 

expressamente prevista em relação a todos os impostos, emerge a 

indagação: A progressividade é ou não, no Brasil, uma decorrência 

imediata e necessária do princípio da capacidade contributiva? 

                                                            
 

72 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. Malheiros Editores: São Paulo. 2015, p. 38. 
73IPTU, ITBI E CAPACIDADE CONTRIBUTIVA: DIVERSIDADE DE BASES DE CÁLCULO E 

CRITÉRIOS PARA A PROGRESSIVIDADE. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários – IBET. p.11-

12 Disponível em: 

file:///F:/Progressividade.%20Maio%202019/Betina%20Treiger%20Grupenmacher(2).pdf. Acesso em: 26 

maio.2019. 

file:///F:/Progressividade.%20Maio%202019/Betina%20Treiger%20Grupenmacher(2).pdf
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Respondemos: pensamos que sim. E o fazemos pautados no 

entendimento de que a progressividade é o instrumento de realização da 

solidariedade no âmbito da tributação, realizando o princípio da 

generalidade na medida em que permite que a carga tributária seja 

aplicada com igualdade e justiça e que todos que se encontrem na 

mesma situação31 sintam igual sacrifício econômico no pagamento de 

tributos. 

No entanto, sendo certo que a progressividade não está, como dito, 

prevista como princípio constitucional geral, a constitucionalidade da 

pretensão das autoridades fazendárias Federal, Estadual e Municipal de 

cobrar impostos aplicando alíquotas progressivas tem sido questionada 

pelos contribuintes.” 

 

 Sobre a função social dos tributos, Betina Grupenmacher74 ainda acrescenta que:  

“A análise da função social do tributo tem como ponto de partida a 

matriz fiscal. Segundo Gassen, Araújo e Paulino (2013), a matriz 

tributária é, em determinado momento histórico, o resultado de escolhas 

no campo da ação social, e no que tange ao fenômeno da tributação, 

envolvendo quando, a quem e de que forma será a tributação. 

Portanto, é com a política fiscal que se define em que medida se dará a 

tributação e quem será alcançado. No Brasil, embora haja programas 

sociais de transferência de renda, na prestação de serviços públicos de 

educação, saúde, e previdência, não se verifica a redistribuição de renda 

por meio da tributação, como ocorre em vários Estados democráticos, 

ou seja, não há transferência de recursos dos mais favorecidos 

economicamente para a população que vive em estado de pobreza e de 

miserabilidade.  

Em um Estado Democrático e Social de Direito, deve haver uma relação 

de cooperação entre Estado e Contribuinte. Enquanto este garante 

àquele a contribuição para o pleno desenvolvimento das atividades 

estatais, aquele garante a este os serviços e uma vida com dignidade, 

sobretudo com a adoção de políticas públicas financiadas pelos tributos 

(...) 

A macroeconomia moderna foi objeto de estudos de Keynes, o qual 

demonstrou que apenas a intervenção estatal, com políticas de gastos 

públicos, poderia recrudescer uma economia em depressão, tal como o 

que ocorreu entre os anos de 1929 e 1933. Segundo Keynes, a 

diminuição das desigualdades no período Pós-Guerra deveu-se a uma 

distribuição de renda pautada na progressividade dos tributos.” 

                                                            
 

74 Justiça Social e progressividade na tributação. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020. Acesso em 

02 set. 2020.  

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020
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O que vemos, no entanto, é a regressividade da tributação, com oneração das 

camadas menos favorecidas75. 

Sobre isso, a autora citada complementa que: 

“Logo, o sistema tributário vigente, além de não mitigar as diferenças 

sociais, incrementa-as. Para que haja uma melhor substancial na 

redução de tais desigualdades, deve-se buscar uma tributação 

amplamente progressiva em relação aos tributos diretos.  

Em relação aos indiretos, o respeito ao mínimo existencial, tornando 

intributáveis os produtos de primeira necessidade e bens que sejam 

necessários a uma vida com dignidade. Dessa forma, com uma agenda 

macroeconômica, de estímulo da demanda agregada e de ajustes fiscais, 

ter-se-á um sistema tributário justo, tratando cada contribuinte na 

medida da desigualdade de suas rendas76.” 

 

Com o atual e vigente sistema tributário, ainda que tenhamos as transferências de 

receitas entre os entes federativos, a desigualdade entre as regiões ainda permanecerá, 

uma vez que a capacidade contributiva com base na progressividade é apenas para alguns 

impostos diretos, enquanto o imposto sobre o consumo de bens e serviços (indireto) ainda 

é elevado recaindo sobre bens essenciais e indispensáveis. 

Nesse contexto, penso que que deveríamos conceder prevalência à capacidade 

econômica e não apenas à contributiva. Aquela revela-se a partir da real aptidão de 

produzir e ter à disposição a capacidade de contribuir mais.  

Sobre a diferença entre elas, explica Humberto Eustáquio César Mota Filho77 

"A capacidade econômica seria o critério informativo da capacidade 

contributiva na comunidade política democrática e decorrência da 

aplicação do princípio da igualdade e da justiça no campo do direito 

tributário." 

                                                            
 

75 CAMPEDELLI, Laura Romano; BOSSA, Gisele Barra. O efeito perverso da regressividade no sistema 

tributário brasileiro. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-

regressividade-sistema-tributario-

.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adq

uire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distanc

ia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva. Acesso em 07 set. 2020. 
76 Justiça Social e progressividade na tributação. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020. Acesso em 

02 set. 2020  
77 Introdução ao princípio da capacidade contributiva. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 103.  

https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-regressividade-sistema-tributario-.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adquire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distancia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva
https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-regressividade-sistema-tributario-.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adquire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distancia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva
https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-regressividade-sistema-tributario-.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adquire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distancia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva
https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-regressividade-sistema-tributario-.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adquire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distancia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva
https://www.conjur.com.br/2014-nov-06/efeito-perverso-regressividade-sistema-tributario-.brasileiro#:~:text=O%20sistema%20tribut%C3%A1rio%20brasileiro%20%C3%A9,de%20quem%20adquire%20o%20bem.&text=A%20tributa%C3%A7%C3%A3o%20sobre%20o%20consumo,nos%20distancia%20da%20justi%C3%A7a%20distributiva
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/women-in-tax-brazil/justica-social-e-progressividade-da-tributacao-17042020
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Ressalta-se ainda que a progressividade no sistema constitucional brasileiro estará 

limitada pela vedação ao confisco tal qual previsto no artigo 150, inciso IV78 da 

Constituição Federal. Isto é, a vedação ao confisco também pode ser extraída do princípio 

da capacidade contributiva, pois o limite da tributação é a capacidade contributiva. 

Sobre isso, discorre Roque Carraza79: 

“Efetivamente, os tributos (todos eles, mas maiormente os impostos) 

devem ser dosados com razoabilidade, de modo a valorizar a livre 

iniciativa, um dos fundamentos de nosso Estado Democrático de 

Direito, a teor dos arts. 1º, IV e 170, Caput, ambos da CF. É, em síntese, 

requisito de validade das normas jurídicas tributárias, a necessidade 

delas não atassalharem a liberdade de exercício das atividades 

produtivas lícitas.  

Por outro lado, os recursos econômicos indispensáveis à satisfação das 

necessidades básicas das pessoas (mínimo vital) garantidas pela 

Constituição, especialmente em seus arts. 6º e 7º (alimentação, 

vestuário, lazer, cultura, saúde, educação, transporte etc.). não podem 

ser alcançados pelos impostos. Tais recursos devem ser salvaguardados 

pela cuidadosa criação de situações de não-incidência ou mediante 

oportunas deduções, legislativamente autorizadas.” 

 

Dá-se, portanto, atenção a necessidade de que a tributação seja justa no sentido de 

progressiva para todos os impostos, acompanhada sempre da limitação pela capacidade 

contributiva e da vedação ao confisco, a fim de que, a satisfação das necessidades básicas 

das pessoas como dito acima pelo Ilustre doutrinador, seja possível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

78 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 

ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco. 
79 Curso de Direito Constitucional Tributário. 21ª ed. Malheiros Editores: São Paulo, p. 99. 
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3. UTILIZAÇÃO DO ARRANJO FEDERATIVO POR MEIO DOS 

CONSÓRCIOS MUNICIPAIS PARA MINIMIZAR A 

DESIGUALDADE REGIONAL E EFETIVAR AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

No momento atual, onde se percebe uma desigualdade de renda no território 

brasileiro em determinados Municípios80,, é que deve ser encontrada uma alternativa para 

solução deste problema. 

Tal alternativa talvez necessite de um olhar além do seu próprio território, de seu 

povo e de seus recursos para implementação e gestão dos serviços públicos que lhes são 

de sua competência e definidos por uma política nacional arquitetada pela esfera federal.  

Além disso, importante destacar que, é no âmbito municipal que se emerge a 

vontade dos munícipes e a identificação do que é comum e, em consequência, a 

elaboração e a concretização de políticas públicas fiéis àquele Município. 

Muito embora, teoricamente, seja dotado de recursos próprios e derivados de outros 

entes federativos, bem verdade, ainda assim, alguns Municípios não suprem todas as 

deficiências de seu território. 

Neste contexto, os Municípios que se encontram nessa similar situação, qual seja, 

de insuficiência de recursos, não só podem, como devem prestar auxílio mútuo por meio 

dos Consórcios públicos intermunicipais. 

 

3.1. Consórcios intermunicipais: um regime de cooperação local 

No conceito de Luciana Teixeira e Fernando Meneguin81, os consórcios públicos 

intermunicipais são compreendidos como: 

                                                            
 

80 Comunicado IPEA nº 60 – Desigualdade da renda no território brasileiro. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/100812_comunicadoipea60.pdf. Acesso 

em: 07 set. 2020.  
81 Os consórcios intermunicipais aumentam e a eficiência no setor público, 2012. Disponível em: 

www.brasil-economia-governo.org.br/2012/10/29/os-consorcios-intermunicipais-aumentam-a-eficiencia-

no-setor-

publico/#:~:text=Os%20cons%C3%B3rcios%20intermunicipais%20aumentam%20a%20efici%C3%AAn

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/100812_comunicadoipea60.pdf
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“parcerias entre municípios para a realização de ações conjuntas, 

incrementando a qualidade dos serviços públicos prestados à 

população. Surgiram como forma de superar a atomização de 

municípios e recobrar escalas produtiva e financeira adequadas.” 

 

Considerando o próprio pacto federativo previsto na Constituição Federal, 

importante destacar que as relações entre os governos, principalmente, os regionais são 

de grande importância.  

Pontualmente, Wladimir Ribeiro82 explica e diferencia o conceito de coordenação 

e de cooperação: 

 

“A coordenação federativa é a atuação conjunta de entes da federação, 

de forma compulsória. À coordenação se contrapõe o conceito de 

cooperação federativa, em que também há atuação conjunta de entes da 

Federação, porém, de forma voluntária.” 

 

O consórcio público intermunicipal é um exemplo de coordenação, pois é 

facultativo aos entes que assim o desejarem. 

Em nosso ordenamento jurídico, os consócios públicos estão previstos no artigo 

241 da Constituição Federal, com o seguinte teor: 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de 

serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 

encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos 

serviços transferidos.  

 

 Está regulamentado pela Lei 11.107, de 06 de abril de 2005, dispondo no art. 1º, 

Caput sua finalidade: 

 

                                                            
 

cia%20no%20setor,a%20qualidade%20dos%20servi%C3%A7os%20p%C3%BAblicos%20prestados%20

%C3%A0%20popula%C3%A7%C3%A3o. 

Acesso em: 22. agosto.2020. 
82 Consórcios e Arranjos Cooperativos Intermunicipais. In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense (Org.). 

Política Municipal e Regional. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015.  
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“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para 

a realização de objetivos de interesse comum e dá outras providências.” 

 

Essa lei foi regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, 

dispondo no art. 2º, inciso I que o consórcio público pode ser compreendido como: 

 

“pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da Federação, na 

forma da Lei no 11.107, de 2005, para estabelecer relações de 

cooperação federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse 

comum, constituída como associação pública, com personalidade 

jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 

jurídica de direito privado sem fins econômicos;” 

 

Além disso, no inciso II, alínea “a”, entende que a área de atuação municipal do 

consórcio público é: 

“(...) área correspondente à soma dos seguintes territórios, 

independentemente de figurar a União como consorciada: 

a) dos Municípios, quando o consórcio público for constituído 

somente por Municípios ou por um Estado e Municípios com territórios 

nele contidos” 

 

A importância da formação dos consórcios públicos intermunicipais é alta, pois, por 

meio dessa associação municipal, é possível um diálogo comum para solução ou 

minimização das deficiências pertencentes a cada um dos Municípios, em âmbitos 

socioeconômicos.  

Nesse sentido, José Mario Brasiliense Carneiro e Marco Antônio Carvalho Teixeira 

citados por Eder dos Santos Brito83 explicam que: 

 

“Uma vez que os consórcios são formados a partir da iniciativa dos 

próprios municípios, de “baixo pra cima” na federação, existem 

“características comuns e dificuldades compartilhadas”, formando-se 

naturalmente uma esfera de fóruns para discussão de ações regionais, 

sem que os Municípios percam a sua autonomia”. 

                                                            
 

83 Consórcios intermunicipais no federalismo brasileiro: coordenação, colaboração e a nova 

governança pública In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense, BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios 

Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.12.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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Essa articulação entre diferentes membros municipais forma novos arranjos 

federativos que destoam da antiga noção isolada de política pública, mas concretizando 

finalmente o que se pode chamar de interesse comum. 

A somatória de força entre as Municipalidades que almejam um determinado fim, 

mas que, de forma singular, não seria possível alcançá-lo, é um detalhe extremamente 

determinante para opção dos consórcios intermunicipais.  

De forma clara e conclusiva, Eder dos Santos Brito84 analisa que: 

 

“Os Consórcios Intermunicipais são redes que representam a 

complexidade regional e, em muitos casos, acabam se colocando como 

respostas e como estratégias de coordenação onde a estrutura federativa 

não foi eficaz o bastante para viabilizar a coordenação e o diálogo entre 

um grupo de prefeituras. Os consórcios intermunicipais se tornam 

instâncias que, em um bom nível de maturidade institucional, acabam 

atuando como organizadores das contribuições oriundas de vários 

atores e de vários processos que circundam a ação de um grupo de 

prefeituras. “ 

 

Não obstante possibilitar que os Municípios coordenem entre si novo arranjo de 

auxílio recíproco, os consórcios intermunicipais viabilizam, inclusive, a efetividade das 

políticas públicas.  

Nesse sentido, Geert. Bouckaert e Koen. Verhoest citados por Eder Brito85 

salientam que: 

“Programas e organizações devem trabalhar juntos para atingir fins que 

não são possíveis apenas com ações individuais. 

A coordenação permite que problema sociais complexos sejam tratados 

e diagnosticados de maneira mais abrangente, integrada, eliminando 

ações repetitivas e garantindo o uso eficiente de recursos escassos. É 

um caminho de eficiência e também de efetividade.” 

 

                                                            
 

84 Consórcios Intermunicipais: coordenação, colaboração e a nova Governança Pública. In: 

CARNEIRO, José Mario Brasiliense, BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios Intermunicipais e 

Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.15.  
85 Idem, p.16. 
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Assim, os consórcios intermunicipais surgem como uma alternativa para que 

gestores locais (prefeitos) possam articularem de forma harmônica suas políticas públicas 

considerando suas próprias necessidades e de seus pares, para que juntos elaborem e 

concretizem uma política pública eficiente e razoável.  

É importante sinalizar que a cooperação inclui um engajamento de agentes e suas 

políticas, a fim de se formar uma terceira voltada à concretização do bem comum. 

Sobre a importância das relações pessoais entre os gestores, explica Eder dos Santos 

Brito 86: 

 

“Os consórcios intermunicipais também atuam em uma esfera 

multidimensional de colaboração e confiança intraorganizacional que 

foge aos ritos e normas hierárquicos formais. A relação interpessoal 

entre prefeitos, diretorias executivas (ou outras denominações que 

definem os cargos de lideranças que coordenam o cotidiano 

administrativo e institucional dos consórcios), secretários municipais e 

outras lideranças regionais e municipais que acabam ocupando espaços 

de tomada de decisão e de colaboração é a peça-chave para o bom 

funcionamento e para a própria relevância dessa representação 

intermunicipal. ” 

 

Não basta, portanto, apenas a formalização de um consócio, sem que seus membros 

e representantes não estejam engajados e determinados a identificação de problemas em 

comum e na respectiva elaboração de uma política comum, afastando disparidades e 

aversões, sejam elas pessoais ou ideológicas. 

No intuito de demonstrar que os arranjos federativos formados por consórcios 

intermunicipais é uma alternativa próspera, citamos os seguintes exemplos: 

 

Estado de São Paulo 

                                                            
 

86 Consórcios Intermunicipais: coordenação, colaboração e a nova Governança Pública. In: 

CARNEIRO, José Mario Brasiliense, BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios Intermunicipais e 

Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.18 
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a) AMVAPA (Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema) 87 – 

fundada em 22 de novembro de 1.999 como Associação dos Municípios do Vale 

do Paranapanema e em 29 de janeiro de 2.010 houve a transformação da 

Associação em Consórcio intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema – 

AMVAPA, com as seguintes finalidades: O Consórcio tem por finalidade a 

realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de 

suas múltiplas políticas públicas, observados os princípios constitucionais e 

limites legais; 

 

b) CODIVAR (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeiro e 

Litoral Sul)88 – Em 1989, os Prefeitos da região discutiam os problemas comuns 

e as soluções com o objetivo de estabelecer uma nova realidade para o Vale do 

Ribeira, região que era conhecida como “a mais pobre do Estado de São Paulo”. 

A idéia era reunir os municípios com baixos índices de desenvolvimento 

humano (IDHs) para organizar e promover ações que pudessem mudar a 

realidade regional e, ao mesmo tempo, ter um instrumento institucional que 

possibilitasse abrir caminhos junto aos governos estadual e federal. Foi nesse 

cenário que nasceu o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale 

do Ribeira e Litoral Sul (Codivar), inspirado no modelo do Codivap, consórcio 

dos municípios do Vale do Paraíba; 

 

A fim de que possam ser utilizados como forma de efetivação de políticas públicas 

em regiões menos favorecidas, passemos a análise de como é está o atua cenário dos 

consórcios intermunicipais no País.  

 

3.2. Os consórcios públicos intermunicipais no cenário de desigualdade no brasil 

Conforme demonstrado, os consórcios intermunicipais constituem um relevante 

instrumento de efetivação de políticas públicas entre Municípios menos favorecidos, 

                                                            
 

87Consórcio Intermunicipal do Alto Vale do Paranapanema. Disponível em 

http://amvapa.com.br/quem-somos/. Acesso em 26. agosto 2020. 
88Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeiro e Litoral Sul 

https://codivar.org.br/sobre/. Acesso em 26. agosto 2020. 

http://amvapa.com.br/quem-somos/
https://codivar.org.br/sobre/
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sendo que, ao mesmo tempo, poderiam auxiliar no combate às desigualdades regionais 

do País. 

Ocorre que, infelizmente, e de forma inversa ao pretendido, a existência dos 

consórcios intermunicipais parecem acompanhar a desigualdade regional, no sentido de 

que: quanto mais carente a região, menos consórcios intermunicipais podem ser 

encontrados.  

Pelo demonstrativo abaixo, podemos observar que a desigualdade vem aumentando 

no País: 

 

Figura 6 – O índice de Gini da renda do trabalho domiciliar per capita 
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O índice de Gini89, que mede a renda do trabalho per capita, no 1º trimestre de 2019, 

alcançou 0,627. Destaca-se que, quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade90. 

De acordo com o Observatório Municipalista de Consórcios Públicos, há ao todo 

488 consórcios públicos no País, sendo que 150 estão localizados na região Sul e 211 na 

região Sudeste, enquanto na região Norte, apenas 10: 

 

Figura 7 – Mapa de Consórcios Públicos no Brasil 

 

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos91. 

 

  

                                                            
 

89 Segundo o IPEA - O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento 

para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os 

rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de 

zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 

um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Disponível em: 

https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28. Acesso em 27 ago. 

2020. 
90 Desigualdade de renda no Brasil bate recorde, aponta levantamento do FGV IBRE. Disponível em: 

https://portal.fgv.br/noticias/desigualdade-renda-brasil-bate-recorde-aponta-levantamento-fgv-ibre. 

Acesso em 27 ago. 2020.  
91 Observatório Municipalista de Consórcios Públicos. Disponível em: https://consorcios.cnm.org.br/. 

Acesso em 26 ago. 2020 

https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2048:catid=28
https://portal.fgv.br/noticias/desigualdade-renda-brasil-bate-recorde-aponta-levantamento-fgv-ibre
https://consorcios.cnm.org.br/
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Diante desta análise, é perceptível que as regiões Norte e Nordeste possuem menos 

consórcios intermunicipais que as demais regiões do País e, ao mesmo tempo, 

representam Estados que refletem um grau de desigualdade e pobreza maior. 

Prova disto, importante destacar que, a região Norte tem o Estado mais pobre, se 

considerado o rendimento nominal mensal domiciliar per capita, que é o Maranhão, 

formado por 217 municípios, mas apenas 3 consórcios públicos, conforme os informes 

abaixo, respectivamente: 

 

Figura 8 – Rendimento mensal domiciliar per capita do Maranhão 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística92 

 

 

 

 

 

                                                            
 

92 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama. Acesso em 26 ago. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/panorama
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Figura 9 – Total de Consórcios Públicos no Maranhão 

 

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos93 

 

Enquanto isso e adotando o mesmo critério, Santa Catarina (região Sul), que ocupa 

o 5º lugar, no comparativo de Rendimento nominal mensal domiciliar per capita, tem 42 

consórcios públicos, conforme os seguintes informes, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

93 Observatório Municipalista de Consórcios Públicos. Disponível em: https://consorcios.cnm.org.br/. 

Acesso em 26. ago.2020 

 

https://consorcios.cnm.org.br/
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Figura 10 - Rendimento mensal domiciliar per capita de Santa Catarina 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

94 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama Acesso. 26 ago. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/panorama
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Figura 11 – Total de Consórcios Públicos em Santa Catarina 

 

 

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos95 

Como última análise comparativa, analisemos o Estado de Alagoas na região 

Nordeste, que ocupa o 26º lugar, no comparativo de Rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita. Possui apenas 3 consórcios públicos, conforme os seguintes 

informes, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

95 Observatório Municipalista de Consórcios Públicos. Disponível em: https://consorcios.cnm.org.br/. 

Acesso em 26. ago.2020 

https://consorcios.cnm.org.br/
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Figura 12 - Rendimento mensal domiciliar per capita de Alagoas 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 

96Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/panorama. Acesso. 27 agosto. 2020. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/panorama
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Figura 13 – Total de Consórcios Públicos em Alagoas 

 

Fonte: Observatório Municipalista de Consórcios Públicos97 

 

Como visto, teoricamente e pelo número de consórcios públicos existentes, o País 

adota os consórcios públicos como forma de viabilizar e implementar políticas públicas, 

além de combater as desigualdades regionais. O objetivo é claro. 

No entanto, conforme pudemos perceber, ele ainda acompanha a concentração de 

renda do País (e não a de carência), estando mais concentrados nas regiões sul e sudeste, 

enquanto, nas regiões norte e Nordeste, consideradas mais desiguais em termos 

socioeconômicos, ainda permanecem carentes também de consórcios públicos.  

Em que pese o avanço do País com a utilização dos consórcios públicos, bem 

verdade, poderíamos utilizá-lo com maior intensidade nas regiões mais carentes do País, 

como nos Municípios dos Estados da Região Norte e Nordeste.  

Como demonstração de que esta alternativa pode e deve ser mais bem utilizada, 

passemos a análise de experiências internacionais que podem nos ensinar e acrescentar. 

                                                            
 

97 Observatório Municipalista de Consórcios Públicos. Disponível em: https://consorcios.cnm.org.br/. 

Acesso em 27. ago.2020 

https://consorcios.cnm.org.br/
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3.3. A cooperação dos governos na experiência internacional: estados unidos e 

Alemanha (landkreise)  

 

A fim de que se possa ao menos convencer pela relevância e utilidade dos 

consórcios intermunicipais no Brasil para minimizar os impactos da desigualdade 

regional do país e suas graves consequências na implementação das políticas públicas, o 

cenário mundial pode ser observado respeitando as diferenças naturais de um federalismo 

do outro. 

Quando olhamos outros arranjos federativos, podemos compreender que as relações 

entre os governos não só podem, como devem acompanhar a noção de cooperação interna, 

respeitando as características próprias de cada federalismo (origem, cultura, costumes 

etc). 

Tomando como exemplos, os Estados Unidos da América e a Alemanha, ambos 

não possuem dispositivo expresso em suas Constituições que façam menção ao 

cooperativismo entre as esferas de governo, como temos no Brasil com o artigo 241 da 

Constituição Federal98. 

Ocorre que, ainda assim, podemos observar uma articulação entre os membros que 

favorecem e propiciam o cooperativismo.  

Inicialmente, nos Estados Unidos da América, em que pese o federalismo seja o do 

tipo dual com papéis bastante definidos entre o governo central e os Estados, estes 

possuem a possibilidade de delegarem autoridade aos governos locais.  

Como explicam Wilson e Gamkhar lembrados por Thamara Strelec99: 

“Embora sua estrutura federativa contenha dois níveis de governo com 

papéis claramente estabelecidos, o poder atribuído aos estados de 

elaborarem suas próprias constituições, com possibilidade de transferir 

autoridade também aos governos locais, propiciou uma grande 

diversidade de estruturas, incluindo concessões de autogoverno a 

                                                            
 

98 Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 

consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada 

de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens 

essenciais à continuidade dos serviços transferidos.  
99 Para além da experiência brasileira: experiências internacionais de cooperação intergovenamental. 

In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense, BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios Intermunicipais e 

Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.58. 



88 
 

 
 
 

alguns governos locais, em cidades, por exemplo, com rápido 

crescimento, possibilitando a um conjunto de autoridades a mudança de 

seu limite geográfico. (...) Grosso modo, essa centralidade dos estados 

resultou numa variedade de formatos e jurisdições em um mesmo 

território. (...) Culminou na existência de 87.525 jurisdições até 2002, 

sendo que um mesmo espaço do território pode envolver diversas 

jurisdições – ou seja, um sistema altamente descentralizado e 

fragmentado que, historicamente, tem criado oportunidades e pressões 

para a colaboração entre governos locais, especialmente em regiões 

metropolitanas, espaços que demandam aumento da qualidade dos 

serviços públicos e superação do déficit orçamentário dos governos 

locais” 

 

Como visto, há uma noção de que, diante do elevado número de governos locais 

em decorrência da descentralização, há uma tendência de arranjos e organizações para 

suprimento de necessidades recíprocas, inclusive, orçamentárias.  

A mesma Autora100 menciona que: 

“No âmbito das iniciativas do governo federal, para estimular relações 

intergovenamentais mais cooperativas entre os governos locais, podem-

se mencionar: a) formação de órgãos regionais, pra assumir a 

coordenação de ações que afetavam as cidades, a exemplo dos 

Conselhos de Governo e Organizações de Planejamento Metropolitano; 

b) aprovação de uma cláusula constitucional denominada Compact 

Clause, facultando aos estados, com a aprovação do Congresso, realizar 

convênios para tratar de interesses comuns; c) iniciativas de cooperação 

fiscal.” 

 

Veja que, a postura do governo federal é de incentivar tais arranjos por meio de 

ações e estruturas governamentais de organização. 

Na Alemanha, a Lei fundamental contempla o princípio da autonomia municipal101 

considerada cláusula pétrea ao que concerne a cooperação entre os governos regionais. 

Podem ser identificados elementos de coordenação entre os governos da federação, 

o estadual e o federal, como os inúmeros consórcios intermunicipais.  

                                                            
 

100Para além da experiência brasileira: experiências internacionais de cooperação 

intergovenamental. In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense, BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios 

Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.58. 
101 Art. 28 (II) da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949.  
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Destacam-se os chamados Landkreise ou Kreise, como uma forma de acordo entre 

regiões, no seguinte sentido: 

“São acordos regionais com personalidade jurídica de direito público, 

ou seja, com legitimidade na esfera pública, com poderes legislativo e 

Executivo próprios, eleitos diretamente. Considerado como a “cintura” 

da federação alemã e principal instrumento articulador de alcance 

regional intermediário entre o poder local e o estadual, todo município 

alemão na faixa de 1.000 a 100 mil habitantes deve integrar um dos 295 

Landkreise distribuídos em todo o território alemão, sendo que as 

competências desses acordos se norteiam pelo princípio da 

subsidiariedade, assumindo as tarefas que os ente menores não podem 

cumprir de maneira eficiente, com a prerrogativa de assumir, nesses 

casos, políticas públicas de interesse local e regional.”102 

 

Importante destacar que formam autarquias regionais e possuem poderes 

Legislativo e Executivo próprios. Ao nosso ver, é favorável para afastar possíveis 

divergências entre os sujeitos responsáveis pela gestão com base em  questões ideológicas 

que poderiam, de certa forma, prejudicar a efetivação de políticas públicas por simples 

falta de interesse ou de conciliação entre seus membros integrantes na esfera municipal e 

estadual.  

No aspecto financeiro e administrativo, explicam José Mario Brasiliense Carneiro 

e Gunter Dill citados por Thamara Strelec103 

“Sua sustentação financeira é alicerçada pela contribuição dos 

municípios, e sua atuação no âmbito das políticas públicas dá-se a partir 

da atribuição dos estados, exercendo o papel de autarquia regional. 

Desse modo, esses acordos assumem uma multiplicidade de serviços 

públicos: gestão de aeroportos regionais, sistemas de energia 

intermunicipais, redes de estradas vicinais, sistemas de tratamento de 

resíduos sólidos e saneamento básico, e ainda, uma gama de serviços 

públicos (gestão de parques, transporte regional, emissão de porte de 

armas, financiamento habitacional, controle de qualidade de ar etc.) ” 

 

Evidentemente, em que pese as diferenças claras entre a Alemanha e o Brasil, 

especificamente, ao que tange, cultura, formação geográfica, formação histórica, 

costumes e dentre outros, esse modelo é um exemplo relevante de cooperação 

                                                            
 

102 Op. Cit, p.59. 
103 Idem, p.60. 
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intermunicipal que nos parece útil ao que tange no combate de possíveis questões políticas 

divergentes.  

José Mario Brasiliense Carneiro e Gunter Dill104 assemelham o Kreis ao corpo 

humano da seguinte forma: 

“Para ilustrar este papel articulador do Kreis na federação alemã 

poderíamos compará-la com o corpo humano. Sem muita dúvida 

diríamos que a cabeça corresponde à União, o tronco aos Estados e as 

pernas aos Municípios. Neste corpo harmônico e bem estruturado o 

Kreis poderia corresponder à “cintura da Federação”. Uma articulação 

complexa composta pela bacia onde se encaixam os ossos das pernas e 

a coluna vertebral que sustenta o corpo e a cabeça. 

Os músculos, cartilagens, tendões, ossos, líquidos, veias, artérias e 

nervos corresponderiam às miríades de interesses, setores e entidades 

presentes e representadas nesta articulação. Sim porque o Kreis possui 

um parlamento onde decisões são tomadas e um braço executivo para 

realizar as políticas públicas de interesse regional. Deputados e Prefeito 

regionais exercem o poder eleitos diretamente pelo povo. 

Toda essa complexidade dos Kreise decorre do fato de que os Estados 

se constituem de muitos órgãos e sistemas integrados da administração 

direta e indireta e necessitam de instrumentos de coordenação e ação 

intersetorial em nível regional. Os kreise ocupam claramente este 

espaço institucional que no contexto brasileiro não se verifica de modo 

muito claro a não ser em algumas experiências, por exemplo, de regiões 

administrativas ou comitês de bacia. “ 

 

Os autores105 exemplificam ainda que, dentre as funções exercidas pelos Kreise, 

podem variar dentre aquelas de competência dos Municípios ou de funções atribuídas 

pelo Estado (itens de 11 a 15), ambos com base na cooperação federativa, tem-se: 

1– construção de estradas regionais (vicinais); 

2 - gestão de parques naturais; 

3- controle da qualidade do ar; 

4- transporte coletivo regional; 

                                                            
 

104 Arranjos federativos regionais na Alemanha e o papel articulador dos Landkreise. In: Municípios 

e estados: experiências com arranjos cooperativos, Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer, abr. 2012, 

p. 63. 
105 Idem, p. 65. 
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5- autorização de construções (alvarás); 

6-emissão de porte de armas; 

7-financiamento habitacional; 

8-concessão de bolsa de estudos; 

9-licenciamento de automóveis; 

10-registro de estrangeiros; 

11- gestão de resíduos sólidos; 

12-aplicação de multas por infrações contra legislação estadual e federal; 

13-defesa civil; 

14-funções de compensação para diminuir as diferenças de capacidade administrativa dos 

municípios que o compõem através de subsídios financeiros; 

15-funções de complementação oferecendo serviços que alguns, ou a maioria dos 

municípios que o compõem não seriam capazes de resolver sozinhos tais como: 

abastecimento de água, tratamento de esgotos, manutenção de escolas secundárias. 

A diferença entre os Kreise e os consórcios intermunicipais (muito presentes na 

Alemanha), dá-se que nos consórcios, ainda pode ocorrer situações em que não se verifica 

integral comprometimento e harmonia entre os governos locais (municípios) o que acaba 

dificultando a cooperação. 

José.Mario Brasiliense Carneiro e Gunter Dill106 explicam sobre essa dificuldade: 

“Uma abordagem proativa em relação aos consórcios ainda requer, em 

alguns estados da Alemanha, a superação da ideia de rivalidade 

intermunicipal em favor da cooperação das partes envolvidas tendo em 

vista os benefícios comuns. Isso depende, naturalmente, da qualidade 

dos parceiros, da capacidade de negociação entre consorciados com 

vistas ao justo equilíbrio de forças entre os mesmos e à redução de 

eventuais riscos de cisão que prejudicariam as populações 

beneficiadas” 

 

                                                            
 

106 Op. Cit, p. 66. 
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Importante, portanto, analisarmos que existem diferentes formas e modelos de 

cooperação intermunicipais que podem servir de modelo ou de parâmetro no Brasil. 

No modelo alemão dos kreise, possível constatar que, por formarem uma autarquia 

com poderes Legislativo e Executivo próprios, pode ser uma alternativa para eliminação 

ou mitigação de interesses entre os membros, se comparado a um consórcio.  

Ainda assim, não seria possível abster de apresentar os consórcios intermunicipais 

em políticas públicas educacionais. 

 

3.4 Cooperação intermunicipal por meio de consórcios para a educação: um 

exemplo de gestão efetiva de política pública 

 

Ao que tange à política pública educacional, os Municípios são responsáveis pela 

promoção do Ensino Fundamental e Infantil, nos termos do artigo 211, §.2, da 

Constituição Federal: 

Art.211.A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

(...) 

§2 Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil. 

 

Assim, por meio de seus recursos próprios, cada Município proverá o ensino infantil 

e fundamental dentro de seu território. 

Neste contexto, considerando o ditado popular “a união faz a força”, podemos 

considerar a utilização dos arranjos federativos intermunicipais, como um relevante 

instrumento de efetivação de políticas públicas na educação. 
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Assim, podemos observar experiências de sucesso que utilizaram a cooperação 

intermunicipal, com base no próprio pacto federativo: os Consórcios Públicos (CP’s) e os 

Arranjos de Desenvolvimento da Educação (ADEs) 107.  

Dada sua importância acerca da colaboração entre os Municípios, José Mario 

Brasiliense Carneiro e Pedro Murgel Hsia108 explicam que: 

“Do ponto de vista jurídico, solidária é a “condição de sócios de um 

negócio”, responsáveis in totum pelos ganhos ou pelas perdas eventuais 

de uma empresa privada ou mesmo de uma instituição de direito 

público. Nesse sentido, podemos afirmar que se um determinado 

município progride ou recua em termos de Índice de Desenvolvimento 

da Educação (Ideb), os demais municípios de uma mesma região sofrem 

os impactos desses avanços ou retrocessos em função das relações de 

vizinhança e proximidade. 

A situação nacional da educação é um reflexo da situação de cada 

unidade federativa e existe, ainda que, implicitamente, uma 

corresponsabilidade dos estados e municípios, ao lado da União, em 

favor da proteção dos direitos sociais fundamentais previstos na 

Constituição. Em suma, em uma perspectiva em que se valoriza a força 

das comunidades locais (CANEIRO, 2018, p.166), o termo 

solidariedade ganha uma contação ética que remete à revisão do pacto 

federativo com vistas a uma maior, e melhor, colaboração 

intermunicipal. “ 

 

Como exemplo de sucesso deste modelo, os mesmos autores109 citam o ADE de 

Votuporanga, liderado por dirigentes do Município de Votuporanga para eventos 

regionais de caráter internacional no campo da educação, atraindo profissionais de todo 

o país, contando para sua realização com o financiamento de empresas e com o apoio de 

entidades educativas.  

Importante destacar que o fomento desta prática também (e assim deve ser) 

incentivado por instituições privadas, em cumprimento ao que prescreve o artigo 205 da 

Constituição Federal: 

                                                            
 

107 CANEIRO, José Mario Brasiliense; HSIA, Pedro Miguel. Consórcios Intermunicipais e Câmaras 

Técnicas: Da Municipalização à Regionalização da Educação. In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense, 

BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São 

Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.73. 

108 Idem., p. 76 
109   Idem., p.78. 
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Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 

ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Dentre as iniciativas e parcerias com a esfera privada, podemos destacar o “Todos 

Pela Educação”110, uma organização não governamental, sem ligação com partidos 

políticos, mas que dialoga com todos, e que nunca recebeu recursos do governo. 

Produz estudos e pesquisas, mobiliza a sociedade pela melhoria da qualidade da 

Educação e articula com o poder público políticas educacionais que garantam 

aprendizagem a todas as crianças e jovens. 

Uma vez formalizado um consórcio intermunicipal destinado a convergência 

de interesses dos gestores municipais para intensificar e viabilizar as respectivas 

políticas públicas educacionais, é possível ainda criar a chamada “Câmara Técnica 

de Educação” 111: 

Sobre as Câmaras Técnicas, José Mario Brasiliense Carneiro e Pedro Murgel 

Hsia112: 

“As câmaras técnicas de educação são os exemplos mais 

conhecidos de colegiado formado por dirigentes municipais da 

educação no âmbito dos consórcios. Esses colegiados têm como 

característica promover o diálogo e equalizar as possíveis 

disparidades técnicas entre os municípios de uma dada região. À 

medida que proporcionam a partilha dos conhecimentos técnicos e 

a troca de experiências entre os gestores, as câmaras técnicas 

ganham maior força e legitimidade.” 

(...) 

Apesar das múltiplas possibilidades, geralmente as câmaras 

técnicas reúnem os dirigentes de educação de modo a oportunizar 

que as visões e os desafios de diferentes municípios de uma região 

sejam compartilhados e discutidos em um mesmo ambiente.  Pode 

parecer pouco, mas as reuniões que promovem são uma janela de 

oportunidades para as políticas educacionais. A discussão de 

                                                            
 

110 Todos pela Educação. Disponível em: https://www.todospelaeducacao.org.br/. Acesso em 26. agosto. 

2020.  
111 CANEIRO, José Mario Brasiliense; HSIA, Pedro Miguel. Consórcios Intermunicipais e Câmaras 

Técnicas: Da Municipalização à Regionalização da Educação. In: CARNEIRO, José Mario Brasiliense, 

BRITO, Eder dos Santos (Org.). Consórcios Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais. 1 ed. São 

Paulo: Oficina Municipal, 2015, p.80. 
112 Idem., p.82. 

https://www.todospelaeducacao.org.br/
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problemas comuns é, sem si mesma, um grande salto para 

superação dos desafios vividos no cotidiano da gestão que, em 

geral, não ocorre no plano dos municípios isoladamente. “  

 

Constituem, portanto, uma especialização interna dos consórcios destinadas a 

estudos e pesquisas relacionadas à educação para efetivação de políticas públicas 

atendendo as especificidades dos Municípios, o que não ocorreria de forma singular 

pelos Municípios.  
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CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados, o Federalismo brasileiro constituído por 

entes que possuem autonomia, ainda é cercado de desigualdades regionais que precisam 

ser satisfeitas por meio de políticas públicas eficientes em concomitância com um gasto 

público racional.  

Muito embora os Municípios sejam dotados de autonomia política, administrativa 

e tributária, alguns não possuem capacidade própria de implementação das políticas 

públicas formuladas pela União para integral atendimento às especificas demandas que 

nele estão inseridas, inclusive, pela baixa capacidade contributiva de seus Munícipes em 

contrapartida de uma regressiva tributação. 

Neste cenário, os consórcios intermunicipais constituem um relevante instrumento 

de efetivação de políticas públicas entre Municípios menos favorecidos, sendo que, ao 

mesmo tempo, poderiam combater as desigualdades regionais do País. No entanto, 

conforme demonstrado, em que pese o Brasil utilize este instrumento como arranjo 

federativo, ele ainda está concentrado em regiões mais desenvolvidas, ao passo que as 

regiões mais carentes em termos socioeconômicos permanecessem com escasso número 

de consórcios públicos. Assim, pretendeu-se demonstrar que, os consórcios públicos 

devem ser mais utilizados principalmente nessas regiões mais carentes a fim de que sejam 

suprimidas as deficiências municipais em termos de políticas públicas e, além disso, uma 

tentativa de minimização das desigualdades regionais com gastos públicos eficientes, 

tomando como exemplo na educação.  
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