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A respeito da igualdade não se deve entender por essa 

palavra que os graus de poder e riqueza sejam absolutamente 
os mesmos, mas que, quanto ao poder, esteja acima de toda 
violência e não se exerça jamais senão em virtude das classes 
e das leis; e, quanto a riqueza, que nenhum cidadão seja assaz 
opulento para poder comprar o outro, e nem tão pobre para 
ser constrangido a vender-se: o que se supõe, por parte dos 
grandes, moderação de bens e de crédito e, do lado dos 
pequenos, moderação de avareza e ambição. 
 
Jean-Jacques Rousseau – O Contrato Social, Livro II, Cap. 
XI 
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RESUMO 

 
GUSMÃO, Omara Oliveira de. Estado federal brasileiro e competência tributária: a não-
valoração igualitária das diferenças dos entes federativos na partilha dos tributos. 2005.  221 
fls. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

A presente pesquisa aborda a repartição de competência tributária na federação 
brasileira. Parte da evolução do Estado, seu caráter homogeneizador, culminando na forma 
federativa, palco do Direito na medida em que favorece a descentralização, aproximando o 
poder político do povo, reconhecendo-lhe as diferenças e promovendo o verdadeiro conteúdo 
da igualdade. Adentra na federação brasileira, contextualizando a repartição geral de 
competências. Na parte problematizadora, é abordada a complexidade semântica da expressão 
“competência tributária” e a configuração da partilha tributária na Constituição de 1988, 
buscando demonstrar as distorções que comprometem a autonomia dos entes federativos, 
calcadas nas diversidades da federação brasileira, na insuficiência de critérios utilizados na 
partilha dos impostos, no descompasso entre as fontes próprias de recursos e as incumbências 
deferidas, e na crescente tendência centralizadora, acentuada pelo surgimento de novas 
contribuições sociais e interventivas, com o que evidencia uma certa invisibilidade das 
diferenças dos membros da federação no ordenamento jurídico positivo. Estabelecida a base 
atual, reconhecendo o direito às diferenças das ordens políticas, conseqüentemente, das 
pessoas que vivem em seus territórios, é demonstrada a necessidade de novos paradigmas que 
restabeleçam a igualdade político-jurídica, “de fato” e “de direito”, na federação, 
propugnando pela valoração igualitária das diferenças dos entes federativos, por meio de 
coerente e equilibrada repartição de competência tributária, responsabilidade maior do 
legislador constituinte derivado e do Judiciário, a fim de serem concretizados os valores do 
federalismo insertos na Constituição.  
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Competência Tributária – Estado Federal – Centralização e 
Descentralização  
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ABSTRACT 

 
GUSMÃO, Omara Oliveira de. Tributary competence and the Brazilian federal government: 
non-egalitarian valorization and distribution of taxes by federal, state and local governments. 
2004. 221 p. Masters’dissertation – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 This study investigates the distribution of tributary competence within the Brazilian 
federation. It begins with an analysis of the evolution of the State and its homogenizing 
character: how it has culminated in its current federal structure, the extent to which it favors 
decentralization and political power closer to the people, and whether it recognizes regional 
differences and promotes equality. Next, it contextualizes the general distribution of tributary 
competencies within the Brazilian federation. Within the study’s problematic, the semantic 
complexity of the expression tributary competence is discussed in addition to the 
configuration and way in which taxes are distributed within the Federal Constitution of 1988. 
Here the author seeks to demonstrate the existence of distortions which compromise the 
autonomy of federal, state, and local governments. Given the regional diversity within the 
Brazilian federation, these distortions include the lack of criteria used in the distribution of 
taxes; the imbalance between federal, state and local sources of income and their respective 
fiscal responsibilities; and the growing centralizing tendency accentuated by the appearance 
of new social contributions and economic interventions, whereby the legal system itself makes 
invisible the differences among government tiers. Given the currently established tributary 
structure and recognizing the right to differences among federal, state, and local 
governments—and consequently to differences among the people living within their 
territories—the author demonstrates the need for new paradigms, both “real” and 
“theoretical.” These new paradigms are needed to reestablish political-judicial equality within 
the federation and to uphold an egalitarian valorization of the differences among federal, 
state and local governments by way of a coherent and balanced distribution of tributary 
competencies. In the end, the greatest responsibility for this balance lies with the legislators 
and judicators responsible for amending the Constitution while preserving the federalist 
values explicit in the Brazilian Constitution. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Key Words: Tributary Competence – Federal Government –  Centralization and 
Decentralization 
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Questa ricerca abborda  la ripartizione della competenza  tributaria nella federazione 

brasiliana. Parte della evoluzione dello Stato, il suo carattere omogeneo, culminando nella 
forma federativa, palco del Diritto nella misura che favorisce il decentramento, avvicinando il 
potere politico del popolo, riconoscendogli  le differenze e promovendo il vero contenuto dell' 
uguaglianza. Addentra nella federazione brasiliana, contestualizzando la ripartizione generale 
delle competenze. Nella parte problematizzata è abbordato la complessità  delle parole nella 
espressione " competenza tributaria" e la configurazione della ripartizione tributaria nella 
Costituzione Federale del 1988, cercando di esibire l'esistenza di  distorsioni che 
compromettono l'autonomia degli enti federali, calcati nella diversità della federazione 
brasiliana, nell'insufficienza di criteri utilizzati nella ripartizione delle tasse,  nella 
sproporzione  tra le proprie fonti di risorse e all' imcombenze deferite, e nella crescente 
tendenza  acentuata di centralizare il sorggimento di nuove attibuzioni sociali e interventi  
risaltando, di questa maniera, una certa invisibilità  delle differenze dei membri della 
federazione nello ordinamento giuridico positivo.  

Stabilita la base attuale, riconoscendo al diritto le differenze delle ordini politiche, 
conseguentemente, delle persone che vivono nei suoi territori, è  dimostrata la necessità di 
nuovi paradigmi  che riprestino questa uguaglianza polico-giuridica " di fatto" e " di diritto" 
nella federazione, salvaguardando  per la valutazione di uguaglianza delle differenti tra gli 
enti federativi, tramite  la coerente ed equilibrata ripartizione di competenza tributaria, 
responsabilità maggiore del legislatore Costituinte derivato e del Giudiziario, con la finalità di 
essere concretizzati i valori del federalismo introdotti  nella Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole-Chiavi: Competenza Tributaria – Stato Federale – Centralizzazione e Decentralizzare 
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INTRODUÇÃO: LUZES PRELIMINARES SOBRE O INTRINCADO PROBLEMA 

DA REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

 

  Sumário: 1. O tratamento homogêneo dos entes federativos pertencentes a uma 
forma de Estado que nasceu para acomodar diferenças: o problema da repartição de 
competências tributárias e a importância temática 2. Procedimentos metodológicos e a 
abordagem do objeto 

 

1. O tratamento homogêneo dos entes federativos pertencentes a uma forma de 

Estado que nasceu para acomodar diferenças: o problema da repartição de 

competência tributária e a importância da temática 

 

A presente dissertação objetiva fazer novas reflexões em torno do sistema de 

repartição da competência tributária no Estado federal brasileiro, buscando demonstrar, a 

partir de sua atual configuração, a existência de distorções que comprometem a autonomia 

financeira dos entes federativos, com o que evidencia, uma certa invisibilidade, no 

ordenamento jurídico positivo, das diferenças existentes entre esses entes, assim 

considerados nos diferentes âmbitos federativos - União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios - e dentro do mesmo plano - entre os Estados e entre os Municípios. 

Estabelecida a base atual, propugna-se pela valoração igualitária das diferenças dos entes 

federativos, com o fim de restar estabelecido o necessário equilíbrio que a federação 

almeja e deve ter. 
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O Estado federal, na sua origem americana, nasceu do desejo de se ter um Estado 

forte externamente, mas que preservasse as peculiaridades de seus membros, antes 

soberanos1. A federação, por essa via, surgiu para acomodar as diversidades num véu de 

unidade2. A federação brasileira caracterizada por um federalismo de segregação3, por 

meio da repartição das competências tributárias, busca promover a autonomia de seus 

membros federativos. A despeito dos princípios e critérios inseridos no texto 

constitucional, promove essa autonomia de forma insuficiente, na medida em que dá 

tratamento homogêneo às diversidades existentes, revelando o caráter meramente formal 

da igualdade na federação brasileira, conforme será demonstrado por meio da análise de 

distorções detectadas no sistema de competências tributárias na Constituição Federal de 

1988. 

A repartição de competência, portanto, é característica do Estado federal. Com 

efeito, aqueles que adotaram o federalismo convivem com uma constante tensão, conforme 

assinala García-Pelayo: compatibilizar a diversidade dos seus componentes com a 

necessária unidade que um Estado federal requer. Nesse sentido, há uma unidade dialética 

de tendências contraditórias, quais sejam a tendência à unidade, num sentido de coesão, e a 

tendência à diversidade, num sentido de particularismo. O resultado - conteúdo e 

possibilidades - dessa síntese vai depender da intensidade de cada uma das ditas 

tendências4.  

                                                 
1 SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Traduzido por Élcio Cerqueira. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1984. p.12. 
2 Raymundo Juliano assevera que o federalismo americano foi proposto como um meio de garantir o caráter 

único do Estado em sua totalidade, porém fazendo possível a descentralização. Como diziam seus 
fundadores: nem estritamente federal, nem estritamente nacional, e sim uma composição de ambos. In: 
FEITOSA, Raymundo Juliano. Federalismo: uma aproximação teórica e empírica. In: Anuários dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, UFPE/CCJ, ano 9, nº 9, pp. 229-250, 1999. p. 234. 

3 PALMEIRA, Marcos Rogério. O federalismo e tributação na reforma do Estado dos anos 90. In: 
BALTAZAR, Ubaldo César; PALMEIRA, Marcos Rogério (Org.). Temas de direito tributário: estudos 
em homenagem ao Prof. Índio Jorge Zavarizi. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2001. p. 52. 

4 Conforme registrado por Raymundo Juliano. In: FEITOSA, Raymundo Juliano. Federalismo: uma 
aproximação teórica e empírica. In: Anuários dos Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, 
UFPE/CCJ, ano 9, nº 9, pp. 229-250, 1999. p. 232. 
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Pode-se afirmar, ainda na esteira do pensamento de García-Pelayo, que o Estado 

federal mantém-se no equilíbrio possível entre as duas tendências assinaladas. O maior 

centralismo da federação sobre seus membros, ou vice-versa, reflete as tensões que tais 

tendências comportam5. Tem-se, por assim dizer, que a repartição de competência é um 

dos instrumentos de equilíbrio das tensões do federalismo. 

O tema é de grande atualidade, pois é no equilíbrio da repartição dos poderes que o 

modelo federativo vai se aperfeiçoando para adequar-se às novas demandas da sociedade 

cada vez mais pluralista e diferenciada. É com esta preocupação que se pretende neste 

esforço não somente estudar o sistema de competências tributárias, mas ter sempre em 

vista que a federação, por meio de uma equilibrada repartição de poderes, é o palco onde 

os direitos são exercidos, favorecendo uma maior aproximação das pessoas com o poder 

político. A conformação das desigualdades entre as esferas federativas,seja no mesmo 

plano federativo, seja em âmbitos diferentes, em última análise, representa a conformação 

das diferenças das pessoas que vivem em seus territórios. 

Com efeito, a competência tributária está envolta em questões de grande 

complexidade, mas em contrapartida poucos são os que adentraram profundamente no 

estudo da matéria, fazendo alguma abordagem nas obras destinadas ao Direito Tributário 

em geral, o que sobreleva a importância de uma análise mais acurada. Ressalta, também, a 

relevância do assunto na atualidade, quando as reformas tributárias são freqüentes e, 

muitas vezes, sem o necessário rigor. 

 

 

 

 

                                                 
5  Idem. p. 232. 
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2. Procedimentos metodológicos e a abordagem do objeto 

 

 A metodologia utilizada neste trabalho envolve, inicialmente, pesquisa bibliográfica 

e documental, porquanto a necessidade de verificação de doutrina específica sobre o tema, 

bem como a análise de textos legais, a partir da Constituição federal de 1988. A presente 

dissertação busca, igualmente, na bibliografia estrangeira, sem pretensão de maior 

aprofundamento, o tratamento dado ao assunto nos países que adotaram a forma federal de 

Estado. 

 Da mesma forma, a fim de caracterizar a desigualdade econômica de fato, com 

reflexos na arrecadação tributária dos membros da federação, bem como para demonstrar a 

evolução das contribuições no ordenamento jurídico brasileiro foram utilizadas tabelas e 

gráficos, elaborados com base em dados estatísticos publicados pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, pela Secretaria da Receita Federal - SRF, pela Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN, e pelo Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ.  

A abordagem utilizada é dogmática e não-dogmática, na medida em que a 

competência tributária é observada, inicialmente, no âmbito de validade intrínseca das 

proposições normativas, para ao final estabelecer-se as devidas críticas ao sistema 

normativo. É conveniente ressaltar que as abordagens de cunho axiológico não 

comprometem o enfoque jurídico-positivo do presente trabalho. Ao contrário, servem para 

suavizar a aridez comumente encontrada em pesquisas estritamente jurídicas. Em situação 

semelhante, alertou Miguel Reale: 

Friso, mais uma vez, que esse enfoque axiológico não priva a pesquisa de 
seu caráter científico-positivo, convertendo-a em investigação de ordem 
filosófica. É preciso superar de vez o equívoco reinante, em certos círculos, no 
sentido de considerar filosófico um estudo pelo simples fato de submeter a 
realidade à categoria do valor6.   

 
 

                                                 
6 REALE, Miguel. O direito como experiência. 2ª ed. 3ª tir. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 202. 
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As referências estão divididas em duas partes. A primeira refere-se às obras 

bibliográficas e fontes pesquisadas na rede mundial de computadores. A segunda parte, diz 

respeito à legislação pertinente ao tema proposto. 

Os cinco capítulos destinados ao desenvolvimento do tema procuram demonstrar os 

problemas de repartição da competência tributária, sua configuração atual, as distorções 

existentes, a conseqüente ausência de visibilidade das diferenças entre os entes federativos 

de uma mesma esfera e de âmbitos diferentes. O sexto, e último capítulo, é destinado às 

conclusões das questões abordadas nos capítulos anteriores. 

O primeiro, no sentido de estabelecer o fio condutor do presente trabalho, apresenta 

a federação como mitigadora do caráter de homogeneidade imprimido pelo Estado 

moderno, na medida em que favorece a descentralização de poder, permitindo a 

acomodação das diferenças existentes, o que faz do conteúdo da igualdade, mola 

propulsora para uma valoração igualitária das diferenças dos entes federativos na partilha 

tributária. Em seqüência, com o intuito de perquirir a origem da repartição de competência, 

parte da reflexão sobre três indagações: o que é a federação, como funciona e como se 

justifica na pós-modernidade. Adentra na multifacetada definição de Estado até alcançar o 

entendimento do que seja federação, os característicos comuns, a grande maioria dos que 

adotaram essa forma de organização estatal, destacando a distribuição de poderes, da qual 

a competência tributária deriva, mostrando que a federação somente se justifica se garante 

a liberdade, a igualdade, a eficiência e conforma as assimetrias, com vistas ao atendimento 

de uma sociedade cada vez mais complexa. Ao final do capítulo, são tecidas breves 

considerações acerca da federação brasileira, destacando o seu aspecto centralizador. 

O segundo capítulo ressalta a indispensabilidade da repartição de competência no 

Estado federal, a dicotomia entre centralização e descentralização, derivando daí o 

relacionamento que é adotado entre o poder central e os poderes parciais na federação. 
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Para tal desiderato, discorre-se sobre a mudança operada nos sistemas federais desde o 

federalismo dual ao federalismo de equilíbrio, finalizando no sentido de que a adequada 

repartição de competência é garantia da manutenção da federação.  

Para um melhor entendimento do tema proposto, é abordado ainda o quadro geral 

da partilha de competências na federação, incluindo os modelos, as espécies e tipos de 

repartição de competências, procurando demonstrar que a lógica de repartição das 

competências gerais no Estado brasileiro difere daquela utilizada para a repartição das 

competências tributárias. É lançado, por derradeiro, um olhar sobre as Constituições 

brasileiras, com o intuito de situar a repartição de competências tributárias na evolução do 

quadro histórico pelo qual passava a federação brasileira em cada época.  

O terceiro capítulo, preparando o terreno para o porvir, conduz o debate em torno 

da complexidade semântica da expressão “competência tributária” no âmbito da federação 

brasileira. Para tanto, parte da plurivocidade da definição do instituto, delimitando sua 

abrangência no direito direito positivo, na opinião dos estudiosos do Direito Tributário 

brasileiro, e o que se entende como competência tributária para os fins do presente 

trabalho. 

O quarto capítulo é destinado à atual configuração da competência tributária na 

Constituição Federal de 1988. Adotou-se como ponto de partida, no sentido de situar o 

quadro da partilha tributária, o elo existente entre sistema, princípios e valores, por aqueles 

albergados, para enfim elencar um rol de princípios norteadores da competência tributária, 

que têm no princípio federativo a sua fonte e dele derivam para constituir o arcabouço do 

federalismo tributário brasileiro, composto pela descentralização política, autonomia 

financeira, simetria federal e o respeito às diferenças, redução das desigualdades sociais e 

regionais, predominância do interesse, eficiência, e, por último, o entrelaçamento sistêmico 

que possibilita a conjugação de todos esses princípios constitucionais. Ao final, desenha-se 
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a repartição efetivada pela Carta de 1988 no tocante aos impostos, taxas, contribuições de 

melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, destacando-se os critérios, 

técnicas e respectiva classificação no campo doutrinário. Ressalte-se que a configuração 

operada, nesse contexto, não é meramente descritiva, mas crítica em relação a alguns 

aspectos específicos. 

O quinto, de grande relevância ao escopo almejado, elege as distorções existentes 

na distribuição de competência no Estado federal brasileiro. Aborda, inicialmente, a 

invisibilidade das diferenças dos componentes da federação no ordenamento jurídico 

nacional, porquanto o atendimento às diversidades se encontram restritos ao caráter 

político-formal da descentralização jurídica do Estado federal brasileiro, o que evidencia 

que as disparidades de fato não sobressaem na partilha de competência tributária.  

Com efeito, com o escopo de situar tais diversidades, houve-se por bem expor, por 

meio de tabelas e gráficos, comparativamente, o potencial econômico e de arrecadação 

tributária dos membros da federação, numa direção unitária – União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios – e plural – entre Estados e entre Municípios, com destaque especial 

a estes últimos, por serem exceção à estrutura da federação clássica, assim como por 

comportarem os maiores índices de diversidade em razão de seu elevado número 

quantitativo na federação brasileira. A base econômica mostrou-se apropriada, na presente 

investigação, por ser a principal responsável pelo vigor ou fraqueza da fonte de recursos 

tributários. Por isso, foi escolhida entre outras tantas diversidades que marcam o Estado 

brasileiro. 

Por outro lado, ainda que o mecanismo da transferência de receitas seja a opção 

atual do federalismo fiscal para as correções das diversidades que prejudicam a federação, 

firmou-se, nesta pesquisa, a premência do aperfeiçoamento do sistema de partilha 

tributária, porquanto traduz maior independência e autonomia da pessoa política federativa, 
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livrando-a do subjugo a outro ente, característica da repartição de receita tributária, como 

bem se expõe no decorrer do desenvolvimento deste capítulo. 

De outra parte é enfocada a insuficiência dos critérios utilizados para a distribuição 

originária dos impostos, passando pela questão da feição nacional do ICMS, como 

decorrente de pré-falada distorção, que acarreta, ainda, os constantes questionamentos 

acerca das razões que levam determinado imposto, como o ITR, a ser da competência de 

um ente e não de outro. Aponta-se, igualmente, o descompasso entre as fontes próprias de 

recursos e as atribuições conferidas aos entes federativos, bem como a tendência 

centralizadora da União em relação às contribuições sociais e de intervenção no domínio 

econômico, realçando o entendimento que a partir da Constituição de 1988, em especial 

nos anos 90, passou-se da era dos impostos para a era das contribuições.   

Depois de se terem lançado as velas ao mar, chega-se a um porto seguro no 

capítulo sexto, onde se encontram inseridas as perspectivas para o sistema de competência 

tributária no Estado federal brasileiro. O capítulo é o repositório das conclusões do 

presente trabalho, no qual se verifica que nas entrelinhas da partilha de competências 

tributárias, ainda que de maneira implícita, encontram-se os limites ao poder de reforma 

com vistas à observância da simetria que o Estado federal deve ter. Simetria que se 

encontra enraizada na igualdade político-jurídica de fato e de direito dos integrantes da 

federação, característica própria da essência do Estado federal desde o seu nascedouro.  

A harmonia proclamada é de responsabilidade de todos, mas ganha efetividade e 

concretização por meio da atuação do legislador constituinte derivado, a quem é vedado 

acentuar, pela via das mudanças no sistema de partilhas tributárias, o fosso das 

desigualdades existentes na federação brasileira. De não menos importância se reveste o 

papel do Judiciário, ainda tímido na aplicação dos princípios com todo o esplendor de sua 

normatividade, se submetida à sua apreciação lide na qual qualquer dos entes federativos 
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se sinta prejudicado com a partilha tributária oriunda de reforma constitucional.  

 Encerram-se as conclusões com a principal contribuição desta dissertação, a 

consagração de um dos mais caros valores do federalismo: o direito de ser diferente dos 

entes federativos e o dever do Estado de conformar as diversidades, propugnando, pela via 

da repartição de competências tributárias, pela da valoração igualitária das diferenças na 

federação. A proposta vai ao encontro dos pressupostos do federalismo, de ser um Estado 

federal que partindo da acomodação das diferenças - reconhecimento e redistribuição que 

permita a realização da igualdade -, proporciona o exercício das liberdades e da 

democracia que a sociedade contemporânea espera. Não se pretende, finalmente, construir 

um sistema de repartição de competência tributária ideal, mas, a partir da indicação das 

distorções existentes, contribuir para o seu aperfeiçoamento.  
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CAPÍTULO I – ESTADO E FEDERAÇÃO: A FORMA FEDERATIVA COMO 

INSTRUMENTO DE ACOMODAÇÃO DAS DIFERENÇAS 

 

Sumário: 1.1. A federação como relativizadora do caráter homogeneizador do 
Estado na modernidade 1.1.1. O conteúdo da igualdade entre os homens: base para a 
distribuição de competência na federação 1.2. O que é federação? 1.2.1. As múltiplas 
facetas da definição de Estado e de sua maior expressão qualitativa: a federação revelada 
no Estado federal 1.2.2. O ponto de partida e o cenário pós-federação norte-americana 1.3. 
Como funciona a federação? 1.3.1. Traços paradigmáticos do federalismo 1.3.2. 
Distribuição de poder: centralização e descentralização 1.4. Como a federação se justifica? 
1.4.1 A propagada crise do federalismo 1.4.2 A federação como palco do Direito: 
distribuição equilibrada de poderes e competências como garantia de liberdade, de 
igualdade, de eficiência e acomodação das assimetrias 1.5. A federação brasileira: 
tendência centralizadora a orientar a repartição de competência 

 

 

1.1. A federação como relativizadora do caráter homogeneizador do Estado na 

modernidade 

  

Para iniciar uma análise da competência tributária no plano federativo, faz-se 

necessário entender o papel do Estado na organização da sociedade moderna e seus 

reflexos na elaboração do modelo federal, a fim de estabelecer a base teórica do presente 

esforço acadêmico. 

Consoante o método dialético de Hegel7, cada período na história costuma 

representar uma contraposição ao período anterior, buscando superá-lo. Nesse sentido, o 

                                                 
7  HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Traduzido por Orlando Vitorino. 1ª 

ed. 3ª tir. São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
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Estado liberal surgiu para se sobrepor ao Estado absoluto de poderes concentrados em um 

único núcleo, primando pelo ideal de liberdade individual8, pela igualdade e pela proteção 

do indivíduo. Nesse ideal de igualdade de todos perante a lei, foi inevitável a criação de um 

instrumento que congregasse os direitos reclamados. Assim, a Constituição Norte-

Americana de 1787, juntamente com a Constituição da França de 1791, após a Revolução 

Francesa, com suas constituições escritas e rígidas, representam a origem do 

constitucionalismo.  

O moderno Estado surgido, portanto, com o modelo liberal, procurava assegurar 

uma igualdade no seu aspecto numérico, concebida no reconhecimento dos mesmos 

direitos fundamentais a todos.  As regras de igualdade nestes termos, no entanto, eram, na 

prática, não-igualitárias9. O Estado, sob este viés, buscava proporcionar um contorno 

homogêneo à vida social.     

Nesse contexto sócio-político, surge a federação americana. Como matriz do 

federalismo10, é emblemática no sentido de buscar conciliar as tensões provocadas pelo 

desejo de unidade - ou igualdade - na diversidade existente, sendo essa dicotomia o eixo 

central dessa forma de organização estatal11. É na tensão, portanto, entre diferença e 

igualdade, entre exigência de reconhecimento da diferença e de redistribuição que permita 

a realização da igualdade, que se debatem os tempos modernos, tanto nas lutas sociais, sob 

as mais diversas formas de pluralismos - multiculturalismo, justiça multicultural, direitos 

                                                 
8 Sobre o primado da liberdade como idéia e dedução de um regime federalista, ver PROUDHON, Pierre-

Joseph. El princípio federativo. Traduzido para o espanhol por F. Pi y Margall. Madrid: Aguillar, 1971. 
9 OPPENHEIM, Felix E. Igualdade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. Traduzido por Carmen C. Varrialle et al. 12ª ed. vol. I. Brasília: 
UNB/LGE,  2004. p. 599.  

10 Sobre a confusão do significado da expressão federalismo, ver LEVI, Lucio. Federalismo. In: BOBBIO, 
Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Traduzido por 
Carmen C. Varrialle et al. 12ª ed. vol. I. Brasília: UNB/LGE,  2004. p. 475.  

11 FEITOSA, Raymundo Juliano. Federalismo: uma aproximação teórica e empírica. In: Anuários dos 
Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, UFPE/CCJ, ano 9, nº 9, 1999. p. 237. 
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coletivos, cidadanias plurais12 - como na organização política dos Estados federais, que ao 

final refletem os conflitos daquelas temáticas no interior da sociedade.  

O Estado federal, por fim, como forma de divisão territorial do poder político com 

base em uma Constituição, ao tempo em que busca a unidade, mas favorece a 

descentralização de poder, mitiga a tendência homogeneizadora do Estado, na medida em 

que aproxima o poder político do povo, reconhece-lhe a diferença e promove o verdadeiro 

conteúdo do princípio da igualdade13.  

 

1.1.1. O conteúdo da igualdade entre os homens: base para as regras de distribuição 

de competência na federação 

 

 O debate em torno da igualdade - ou desigualdade - vem inquietando o homem em 

todas as formas de sociedade desde os tempos antigos. A definição do que seja igualdade, 

discutida com fervor nas searas filosóficas, não menos interessa aos ordenamentos 

jurídicos que se apossaram do termo, fazendo-o letra viva do direito positivo.  

O significado de igualdade que interessa à presente pesquisa, como corte 

metodológico, é a igualdade entre os diferentes membros da federação, que em última 

análise reflete a igualdade que deve existir entre as diferentes pessoas que habitam em seus 

territórios. Daí a necessidade de se trazer à lume, inicialmente, sem maior aprofundamento, 

a discussão acerca do conteúdo da igualdade entre os homens nos Estados democráticos, 

onde a federação encontra sua morada. 

                                                 
12 SANTOS. Boaventura de Sousa. Introdução: para ampliar o cânone do reconhecimento, da diferença e da 

igualdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Reconhecer para libertar: os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 25. 

13 Corroborando a assertiva, Eliseo Aja ao discorrer sobre o Estado unitário afirma “Por ejemplo, en Francia 
o en Holanda, las mismas leyes se aplican a todos os ciudadanos em todos los rincones del Estado. Es el 
reino de la igualdad de derechos entre los ciudadanos, pero también de la uniformidad, que puede ser 
negativa si existen diferencias entre sectores de la población”. In: AJA, Eliseo. El Estado autonómico: 
federalismo y hechos diferenciales. Madrid: Alianza, 1999. p. 18. 
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A evolução do conceito de igualdade caminha pari passu com a luta pelo 

reconhecimento dos direitos fundamentais. Por isso, é crescente a preocupação com os 

direitos humanos nos Estados democráticos. Mas nem sempre foi assim. A história é 

pródiga na demonstração de quanto aqueles direitos foram aviltados. Mas a idéia da 

existência de direitos em relação ao indivíduo já existia desde a Antigüidade. 

Ferreira Filho, exemplificando com a obra Antígona, de Sófocles, e com o diálogo 

De legibus, de Cícero, aponta a Antigüidade como remoto ancestral da doutrina de direitos 

fundamentais, no qual se inclui a igualdade entre os homens, referenciando a um Direito 

superior dado aos homens pelos deuses14.  

Na baixa idade média, na passagem do século XII para o século XIII, verifica-se o 

marco inicial da limitação dos poderes dos governantes, representado pela insurgência 

contra a concentração de poder, manifestada na península ibérica com a “Declaração das 

Cortes de Leão, de 1188, e na Inglaterra, com a “Magna Carta”, de 1215. Lutava-se pela 

liberdade e igualdade, não aquela em benefício de todos buscada ao final do século XVIII, 

mas liberdades pontuais em favor de alguns estamentos, tais como o clero e a nobreza, 

fazendo-se algumas concessões em benefício do povo, o terceiro estamento15.  

No tocante à tributação, encontra-se na “Magna Carta”, de 1215, e na “Petição de 

Direitos”, o estabelecimento do prévio consentimento para a exigência de tributos ou o 

estabelecimento de derrama16.  

A “crise da consciência européia” no século XII, como afirmado por Comparato, 

deu ensejo novamente ao sentimento de liberdade, movido pela lembrança de resistência à 

tirania, bem como pela necessidade de harmonia social desfeita pela guerra civil.  

                                                 
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 4ª ed. rev. São Paulo: Saraiva, 

2000. p. 9. 
15 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999. 

p.34. 
16 MIRANDA, Jorge (Org.). Textos históricos de direito constitucional. Lisboa: Imprensa Nacional, 1980. 

pp. 13-19. 
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O cristianismo, por sua vez, trouxe a idéia de igualdade dos homens perante Deus, 

ressaltando o poder superior divino, concepção esta desenvolvida por São Tomás de 

Aquino17.  

O habeas corpus e o Bill of Rights, no final do século XVII, como garantia das 

liberdades pessoais, beneficiava somente os segmentos historicamente privilegiados, a 

saber, o clero, a nobreza e em alguns casos a burguesia rica. O mérito, no entanto, daquela 

última carta de direitos foi incrustar a idéia de um Parlamento, ainda que não 

representativo de todo o povo, mas como promissor na garantia institucional de defesa das 

liberdades civis18. As declarações inglesas tiveram por finalidade limitar o poder do 

monarca, proteger o indivíduo contra a arbitrariedade do rei e afirmar a supremacia do 

Parlamento19. 

Mas foram as modernas declarações de direitos surgidas a partir do século XVIII, 

com as revoluções americana e francesa, que deram a principal contribuição para a 

doutrina dos direitos fundamentais. A primeira, foi a Declaração de Direitos do Bom Povo 

de Virgínia, de 1776, preocupada com a estrutura de um governo democrático, 

estabelecendo um sistema de limitação do poder estatal como tal, inspirada na crença da 

existência de direitos inatos e imprescritíveis do homem20. 

A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 

1789, oriunda do pensamento iluminista europeu com reflexos nos Estados Unidos da 

América, erigiu os direitos fundamentais como núcleo central, o que, mais tarde, viria 

                                                 
17 SANTOS, Gustavo Ferreira. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do supremo tribunal 

federal: limites e possibilidades. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 63. 
18 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 1999. 

pp. 36-37. 
19 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p.154. 
20  Idem. p. 154. 
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compor as constituições escritas dos Estados democráticos. Surgia, então, a idéia primeira 

de Estado de Direito.  

A concepção de Estado de Direito, cunhada nas aspirações liberais que se 

contrapunham ao Estado absoluto, não se compadecia com o desrespeito aos direitos 

fundamentais. É certo que a proteção dos chamados direitos fundamentais muito tem 

evoluído desde então. A própria concepção de Estado de Direito, antes concebida somente 

pela visão do princípio da legalidade, ora ganha ares de constitucionalidade, muito mais 

abrangente, trazendo para o interior das Constituições maior normatividade na proteção 

daqueles direitos.  

Enquanto direito fundamental, a igualdade almejada no Estado liberal era numérica, 

ou seja, tratamento igual para todos, sem distinção de raça, religião, dentre outros, como 

contraposição ao tratamento desigual do Estado Absolutista, que privilegiava o indivíduo 

de acordo com o estamento a que pertencia. Nesse sentido, a igualdade ficou reduzida a 

uma concepção meramente formal e tecnicista. A igualdade era vista sob o prisma de ideal 

a ser alcançado por todos os homens, pela via da proibição de elaboração ou aplicação de 

leis que promovessem tratamento não-igualitário aos cidadãos, deixando de lado as 

desigualdades que de fato ocorriam entre estes.    

Oppenheim, ao comentar os critérios tradicionais de igualitarismos ou de partes 

iguais para todos, pondera: 

 Há até princípios gerais, como os da Revolução Americana ou da 
Revolução Francesa, que proclamam que é necessário reconhecer a todos os 
mesmos direitos fundamentais, o que equivale a dizer que os respectivos 
Governos os hão de reconhecer a todos os cidadãos, seja qual for o sistema 
político. Se igualitarismo significasse partes iguais de tudo para todos, todas as 
regras existentes seriam, na prática, não igualitárias21. 

 

                                                 
21 OPPENHEIM, Felix E. Igualdade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. Traduzido por Carmen C. Varrialle et al. 12ª ed. vol. I. Brasília: 
UNB/LGE, 2004. p. 599.  
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A idéia tradicional de igualdade restrita a uma dimensão puramente formal, com o 

decorrer do tempo, mostrou-se insuficiente para realizar a igualdade em todas as suas 

potencialidades.  

Os ideais da Revolução Francesa, no entanto, influenciaram o ordenamento positivo 

das nações, após adentrarem no âmbito constitucional destas, e tenderam a se espraiar para 

os demais ramos do Direito, que especificamente o adotaram. 

A preocupação advinda dos grandes eventos históricos degradantes para a 

humanidade, principalmente os decorrentes da Segunda Guerra Mundial, impulsionou as 

tentativas do estabelecimento de mecanismos internacionais de proteção ao homem, 

carreando para o ordenamento jurídico positivo de cada nação inicialmente a vontade de 

concretização e atualmente de efetiva concretização da proteção de direitos que 

assegurassem a liberdade, a igualdade e a dignidade humana. 

Assim, inafastável é a vinculação de direitos fundamentais à liberdade, à igualdade 

e à dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos, conduzindo à ilação da 

universalidade de tais direitos, representados pelo lema da Revolução Francesa: liberdade, 

igualdade e fraternidade (Declaração dos Direitos do Homem de 1789)22. 

Os direitos fundamentais, neles incluído o direito à igualdade, com efeito, passaram 

a constar no catálogo das Constituições, em consonância com o modelo de sociedade 

estabelecido e, como essência do Estado de Direito, com este veio evoluindo de acordo 

com as transformações e necessidades da sociedade, seja na visão da teoria dos direitos 

fundamentais, seja sob o enfoque do direito positivo.  

É a própria evolução da sociedade que está a demandar a resolução do conflito 

entre a igualdade jurídica, em sua versão liberal calcada na vedação de privilégios 

                                                 
22 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 

562. 
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pessoais, e o anseio de igualdade real ou de igualdade de fato entre os homens. Mas como 

aproximar a igualdade jurídica da igualdade de fato? 

Oppenheim ensina que a igualdade pode ser afirmada em função de certas 

características pessoais; quer da distribuição feita por alguém pelo menos entre dois; quer 

de normas que estabelecem como tal distribuição há de ser efetuada23. 

 A igualdade das características pessoais diz respeito a certas características que 

devem ser especificadas, como, por exemplo, a igualdade quanto à idade, à cidadania, à 

raça, rendimentos, aptidão ou necessidades. São em substância semelhantes sob tais 

aspectos. Sob esse prisma, pode ser aferido empiricamente se duas pessoas possuem a 

mesma idade, a mesma cor, a mesma raça ou a mesma nacionalidade. São assertivas 

descritivas e não normativas. 

 Por seu turno, a igualdade de tratamento se verifica empiricamente quando duas ou 

mais pessoas são tratadas de forma igual. Se X e Y podem tirar carteira de identidade, 

receber proventos de aposentadoria, pagar tributos, então recebem tratamento igualitário 

por parte de Z. Por outro lado, se X é chamado a pagar o imposto de renda e Y é 

beneficiado com isenção tributária, recebem de Z tratamento desigual no tocante a esse 

aspecto. A igualdade ou desigualdade de tratamento, como observado acima, está a 

depender da norma de distribuição aplicável. O tratamento é sempre igualitário quando 

atende as regras que predominam. Se os homens podem ingressar nas Forças Armadas e as 

mulheres não, segundo Oppenheim, recebem o mesmo tratamento porque são tratados de 

modo imparcial segundo as regras predominantes24.  

                                                 
23 OPPENHEIM, Felix E. Igualdade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 

Gianfranco. Dicionário de política. Traduzido por Carmen C. Varrialle et al. 12ª ed. vol. I. Brasília: 
UNB/LGE, 2004. p. 597. 

24  Idem. p. 598. 
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 No entanto, há de se questionar a possibilidade de se classificar uma regra, ela 

própria, de igualitária ou não-igualitária. Na verdade, o problema levantado pelo mestre 

Oppenheim, além de encontrar amparo nas mais variadas discussões filosóficas, é também 

de total interesse para o Direito, no sentido de se distinguir a igualdade perante a norma e 

na norma. O primeiro caso, é resolvido na forma acima descrita: o paradigma normativo é 

observado pelo aplicador de forma imparcial. O paradigma é a própria norma que 

estabelece ou não o elemento discriminatório. A segunda situação, a igualdade na norma, é 

que tem levado os filósofos, jusfilósofos e publicistas a um amplo debate. 

 A igualdade concebida por Aristóteles25 pode ser desdobrada em várias facetas: a) a 

igualdade numérica ou absoluta calcada na inexistência de qualquer discriminação: partes 

iguais para todos26. A igualdade nesse sentido implica em verdadeira desigualdade. Como 

assinalado anteriormente, esta idéia de igualdade absoluta permeou as declarações de 

direitos por ocasião das revoluções francesa e americana; b) a igualdade proporcional, ou 

das relações,  baseada na atribuição de maiores benefícios aos mais carentes e imposição 

de maior ônus aos aquinhoados27. A aplicação de tal igualdade requer uma regra de 

distribuição, por meio da qual estejam especificadas as características pessoais 

determinadas pela regra. A intensidade da discriminação vai depender da quantidade de 

benefício ou de ônus estabelecida pela própria regra; c) a igualdade proporcional pelo 

mérito: partes iguais a pessoas de iguais merecimentos28.  A igualdade, nesse sentido, 

                                                 
25 “Duas espécies existem de igualdade: aquela em número e a proporcional. Denomino igualdade em 

número aquela que é semelhante e igual relativamente à grandeza e à quantidade; igualdade proporcional 
eu considero a semelhança de relação. Exemplificando: três é maior do que dois, e dois é maior do que um 
em número igual; porém quatro passa além de dois e vai além de um com proporção igual, porque dois é 
uma parte de quatro, e um é uma parte de dois, quer dizer a metade. Ora, concordando os cidadãos em ter 
como justa a igualdade absoluta, não estão de acordo sobre a igualdade proporcional, como antes se disse; 
uns, por serem iguais em alguma coisa, supõem que o são em todas as coisas; outros, porque têm  alguma 
real vantagem, querem toda espécie de privilégios”. In: ARISTÓTELES. Política. Traduzido por Torrieri 
Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 231.  

26 Idem. pp. 175, 214, 229, 231. 
27 Idem. p. 231  
28 Idem. p.133.  
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reflete-se na proporção do mérito individual ou mérito relativo. O problema desta visão da 

igualdade é o subjetivismo que a envolve. Estabelecer quem mais merece foge de 

verificação objetiva, dificultando a mensuração por depender do grau de merecimento de 

cada pessoa, aferível por avaliação subjetiva; d) partes iguais aos iguais e partes desiguais 

aos desiguais, no sentido de concessão de benefícios ou ônus consoante as características 

que designa como relevantes. Por esses aspectos, uma regra atentaria contra a igualdade se 

os iguais fossem tratados desigualmente ou os desiguais recebessem tratamento 

igualitário29.   

 Refletindo sobre as ponderações de Aristóteles acerca da questão da igualdade 

contrapondo-a à igualdade perante a norma, poder-se-ia inferir que, em quaisquer das 

hipóteses elencadas, aquela restaria atendida. Desde que satisfeitas as características 

exigidas pela regra, em tese, configurar-se-ia a igualdade perante a norma. Assim, sob 

determinado aspecto, toda norma, enquanto condição inafastável para realização da 

igualdade, seria igualitária.  

 Por outro lado, as definições acima não atendem a igualdade na norma ou do 

caráter igualitário da norma. Retornando às lições de Oppenheim e voltando 

especificamente para sua indagação se “existe um critério que nos permita classificar 

qualquer regra (efetiva ou imaginável) de distribuição como igualitária ou não-igualitária, 

prescindindo de toda consideração avaliatória ou normativa”, da mesma forma constata 

aquele autor, analisando também outras versões clássicas de igualitarismo como as 

referentes a “partes iguais a um grupo relativamente grande”,  “distribuições desiguais 

correspondentes a diferenças relevantes”, “distribuições desiguais justas”, “igualdade 

processual”, dentre outras,  que todas as regras para determinar um conceito frutífero de 

igualitarismo não obtiveram êxito. No entanto, acredita na possibilidade de se encontrar 

                                                 
29 ARISTÓTELES.  Ética a Nicômacos. Traduzido por Mário da Gama Kury. 4ª ed. Brasília: UNB, 2001. 

pp. 95-96.  
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um critério que atenda a indagação inicial30.  Busca a resposta por meio das “regras de 

nivelamento”, propondo que se designe como igualitária uma regra de distribuição quando 

ela nivele, ou ao menos reduza, as diferenças existentes inicialmente. Nesse sentido, as 

regras de distribuição são consideradas sob o ponto de vista dos resultados.  

 O pensamento do mestre vai ao encontro do entendimento de igualdade na norma 

que se pretende estabelecer neste trabalho. Partindo-se da existência de diferenças, o que 

pressupõe que a distribuição inicial é desigual, busca-se uma regra de redistribuição que, 

tendo como parâmetro a distribuição anterior, aufere um resultado igualitário. A fórmula 

de nivelamento da igualdade contemplaria os mais diversos âmbitos da vida humana como 

a riqueza, não com o objetivo de especificamente “igualar” ricos e pobres, desde que 

utópico, ante as características humanas pessoais que logo levariam a um novo estado de 

desigualdade, mas no sentido de reduzir as diferenças existentes; a igualdade de 

oportunidade, baseada na possibilidade de acesso a todos mediante a competição; 

satisfação de um mínimo de necessidades fundamentais a partir das necessidades não 

satisfeitas; a cada um segundo a sua capacidade. Estabelecido o nivelamento por meio das 

regras anteriores, o resultado dependerá da competência ou habilidade de cada um31.  

 Do pensamento de Oppenheim extrai-se a idéia que se tem por adotada neste 

trabalho para se estabelecer um critério de valoração igualitária das diferenças nas regras 

                                                 
30 “[...] Se o igualitarismo se definisse como ‘partes iguais para todos’, nenhuma regra seria igualitária; se 

significasse ‘partes iguais aos iguais’ ou ‘Igualdade proporcional’, toda regra o seria; e qualquer regra 
poderia ser igualitária se baseada em definições relativas ao mérito, às diferenças relevantes ou à justiça. 
A Igualdade processual não designa sequer uma das características das regras de distribuição. ‘Partes 
iguais a um grupo relativamente grande’ continua sendo a definição mais aceitável; mas já chamamos a 
atenção para o fato de que a sua aplicação conduz a resultados muitas vezes opostos à intuição. Com 
efeito, até os fautores da discriminação racial tendem a considerar inigualitário restringir os benefícios 
assistenciais aos brancos independentemente da ‘necessidade’ (mesmo que a grande maioria da população 
seja branca), e igualitário, ao invés, efetuar pagamento assistenciais em benefício dos necessitados, 
independentemente da raça ‘mesmo que os necessitados sejam uma pequena minoria’). Creio ser possível 
encontrar um critério descritivo geral de igualitarismo que leve em consideração tais distinções”. In: 
OPPENHEIM, Felix E. Igualdade. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Traduzido por Carmen C. Varrialle et al. 12ª ed. vol. I. Brasília: 
UNB/LGE, 2004. p. 602. 

31 Idem. pp. 602-605. 
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de repartição de competência tributária: partindo-se da constatação da existência de 

diferenças (distribuição inicial), a regra a ser buscada contemplará uma distribuição 

inigualitária de competências, que redundará numa redistribuição mais igualitária. 

Estabelecido o nivelamento, o resultado final dependerá de cada ente federativo, segundo a 

sua capacidade de administração, habilidade em superar dificuldades e conter gastos, 

dentre outras características específicas, como se verá mais adiante.   

 

1.2. O que é federação? 

 

A tendência do Estado moderno, como assinalado, é a de impingir tratamento 

homogêneo à sociedade em todos os seus aspectos. O surgimento da federação favoreceu a 

mitigação dos contornos homogeneizadores do Estado, fazendo do conteúdo da igualdade 

limite e ponto de respeito às diferenças, no sentido de acomodá-las no seio político e 

social. 

Nessa direção, deve ser previamente fixado o entendimento do que seja a forma de 

Estado que denominamos de federação. A importância reside na medida em que é no 

Estado Federal que a repartição de competência se faz de forma substantiva. 

 A par disso, sem pretensão de esgotar o estudo sobre o Estado e suas formas de 

organização, é mister entender a federação inicialmente em confronto com o seu oposto, o 

Estado unitário.   Os Estados têm adotado diversas formas para se constituírem, bem como 

são várias as classificações propostas pela doutrina considerando os elementos e as 

características do tipo adotado. 

Interessa ao fim colimado, principalmente a classificação que contrapõe o Estado 

unitário ao Estado federal, dando relevo às formas jurídicas que adotaram no que diz 

respeito à distribuição do poder no seu território. Destaque-se que tal diferenciação nem 
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sempre é fácil, tendo os autores lançado mão de vários critérios que muitas vezes não são 

suficientes para estabelecer a distinção necessária. O critério mais usual é o que diz 

respeito a sua centralização ou descentralização. Nesse aspecto, entretanto, deixa-se 

consignado que não há Estado puramente centralizado ou descentralizado.  

Feita tal consideração, quanto à sua forma, os Estados podem ser simples ou 

unitários, ou compostos. Dentre estes, situa-se o Estado Federal, forma de organização 

estatal imprescindível ao tema que se vai enfrentar, que se caracteriza, em geral, pela 

participação da vontade das ordens parciais na formação da vontade geral, pela repartição 

constitucional de competências, possibilidade de auto-organização por uma carta 

constitucional própria, rigidez constitucional, inexistência do direito de secessão, 

intervenção federal nas ordens parciais, existência de um tribunal constitucional, dentre 

outros característicos. Situada a federação, em que a distribuição de poderes, sob a forma 

de repartição positivada, é antes de tudo imprescindível à sua própria caracterização, mister 

é compreender a definição de federação adotando-se como ponto de partida a 

multiplicidade da acepção de Estado, como se verá a seguir. 

 

1.2.1. As múltiplas facetas da definição de Estado e de sua maior expressão 

qualitativa: a federação revelada no Estado federal 

 

A configuração do Estado não é recente, não obstante o seja a utilização do termo, 

corrente no uso atual. A história, a filosofia, a sociologia, e as demais ciências humanas e 

sociais, encarregaram-se de demonstrar a preocupação dos que se ocuparam, e se ocupam, 

em definir e discutir a forma de reunião de pessoas ligadas por um vínculo de poder. Poder 

este que era, nos seus primórdios, exercido dentro do próprio âmbito familiar. A família, 
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como demonstra Aristóteles, em sua Política32, é a forma mais antiga, ou embrionária, de 

sociedade. O Estado evoluiu da própria sociedade, constituindo-se na mais complexa de 

todas elas. 

Considerando a complexidade do Estado é que não se torna fácil a tarefa de se 

tentar conceituá-lo ou mesmo defini-lo, o que foi sendo feito ao longo da história conforme 

a visão daquele que se incumbia de tal mister.   

Embora a palavra “Estado” já houvesse sido utilizada anteriormente, coube a 

Nicolau Maquiavel a inclusão da expressão no âmbito da literatura política33, em sua obra 

o Príncipe, que em seu capítulo primeiro, deixa consignado: “Todos os Estados que 

existem e já existiram são e foram sempre repúblicas ou principados”34. Na realidade, não 

foi Maquiavel que pela primeira vez utilizou a expressão “Estado”, mas a popularidade 

alcançada com sua obra foi decisiva na divulgação do termo, ao longo da história, como 

definidor da organização de indivíduos, reunidos num mesmo território, e submetidos a um 

poder diretivo.  

Várias doutrinas, com seus diferentes pontos de vista, seja no tocante ao objeto, ao 

método, à concepção do sistema social, buscaram conceituar ou mesmo explicar a 

existência do Estado.  Com efeito, as correntes filosóficas, jurídicas, sociológicas, 

enfrentaram o tema Estado. Com George Jellinek, em sua Doutrina Geral do Estado, 1910, 

teve-se discutida a distinção entre doutrina sociológica e doutrina jurídica do Estado. 

Ganhou relevo em vista da tecnicização do Direito Público e ao entendimento do Estado 

como pessoa jurídica que dela se originara. Tal tecnicização era consectário natural do 

entendimento do Estado como órgão de produção jurídica, como ordenamento jurídico, 

enfim. Seguiu-se que o Estado não somente era ordenamento jurídico mas, por via dele, 

                                                 
32 ARISTÓTELES. Política. Traduzido por Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 13. 
33 MENEZES, Aderson de. Teoria geral do Estado. 8a ed. rev. e atual. por José Lindoso. Rio de Janeiro: 

Forense, 1999. p. 41. 
34 MAQUIAVEL. O príncipe. Comentado por Napoleão Bonaparte. São Paulo: Martin Claret, 2000. p. 29.  
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uma forma de organização social, tema ao encargo dos sociólogos, não dos juristas, e de 

todos aqueles que se debruçam no estudo das várias formas de organização social. Max 

Weber, adotando o entendimento de Jellinek, busca em a Doutrina Geral do Estado 

distinguir o ponto de vista jurídico do Estado de seu ponto de vista sociológico, 

aproveitando para posicionar-se como sociólogo. Por sua vez, Kelsen em crítica a dupla 

visão de Jellinek defende que o Estado é o ordenamento jurídico, e só. O Estado e o Direito 

fundem-se. O Estado é o Direito e o Direito é o Estado. Ganham força novamente as 

teorias ligadas à sociologia, mais precisamente à sociologia política, avançando com o 

advento do Estado social, que substituiu o puro Estado de Direito. O Estado passa a ser 

visto como uma forma complexa de organização social, em que o direito é apenas uma 

parte. Destacaram-se, dentre estas, as teorias marxistas, compreendendo as relações 

econômicas em cada época, caracterizadas por uma determinada forma de produção, e 

teoria funcionalista, sendo o Estado uma das quatro funções fundamentais do organismo 

social. Seus maiores representantes são, respectivamente, Marx e Parsons. Prevaleceu, 

mais recentemente, a representação sistêmica do Estado, inspirada em alguns aspectos na 

teoria dos sistemas, por meio da correlação entre as demandas sociais e as respostas por 

parte das instituições políticas35. 

No sentido de uma definição de Estado, concebida na sua versão moderna, em que 

se leva em consideração seus elementos, muitas são as definições dadas pelos filósofos, 

jusfilósofos e juristas. Tem-se que seria a “nação politicamente organizada”, definição que 

sofre severa crítica, uma vez que no conceito de nação não se teria presente o elemento 

território, essencial a qualquer tentativa de conceituação do Estado. 

Considerando as definições de Estado declinadas por tais correntes, a par de suas 

diversas acepções, retiram-se os elementos essenciais que a ciência política atual considera 

                                                 
35 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2003. pp. 56-62. 
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ao enfrentar a concepção moderna do que seja o Estado, formulações materiais e formais, 

dispostas na combinação de povo, território e poder soberano. E é na esteira da 

combinação desses elementos, com conteúdo semântico moderno do que seja Estado, que 

surge a federação revelada, formalmente, no Estado Federal.  

Dessa feita, e tendente a encontrar apenas uma definição e não um conceito, a 

federação pode ser definida, inicialmente, no seu aspecto clássico, levando-se em 

consideração o pacto firmado e a autonomia dos Estados-membros. O poder encontra-se 

nas ordens parciais que o outorgam ao Estado Federal. Nesse sentido, Jellinek define o 

Estado Federal como sendo um Estado dotado de soberania, composto por uma variedade 

de ordens jurídicas parciais, fontes do poder do Estado, entrelaçados numa unidade 

estatal36. 

A definição de Jellinek revela a existência de um entrelaçamento entre as ordens 

parciais que dão unidade ao Estado Federal. 

Na mesma linha de raciocínio, mas incluindo a base constitucional e da vedação do 

direito de secessão, Cristiano Martins assenta que a federação é a união de organizações 

políticas autônomas, marcada pela indissolubilidade, fundada numa constituição onde são 

fincadas as bases de uma pluralidade de fontes e de poder, caracterizada pela participação 

das vontades parciais na vontade geral37. 

Na esteira das definições declinadas, e avançando um pouco mais, pode-se fixar o 

entendimento de que existe federação quando a tutela constitucional ampara a autonomia 

das vontades parciais, permitindo-lhes surgir de poder constitucional próprio38, quando a 

vontade dos Estados-membros é determinante para a formação da vontade geral e quando 

                                                 
36 JELLINEK, Georg. Teoria general del Estado. Buenos Aires: Editorial Albatros, p. 621. 
37 MARTINS, Cristiano Franco. Princípio federativo e mudança constitucional: limites e possibilidades na 

Constituição de 1988.  Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 133. 
38 MANGABEIRA, João. A organização do poder legislativo nas constituições republicanas. In: Estudos 

sobre a constituição brasileira. Rio de Janeiro: 1954. p. 113.   
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tem como objetivo alcançar a eficácia na ordem interna com vistas ao atendimento dos 

pluralismos dos diferentes grupos que compõem seu povo, assegurando, assim, a 

legitimidade do poder e a eficiência de sua ação39.  

Esta última é a definição que se tem numa concepção pós-moderna de federação, 

em que não somente se destacam a soberania, o pacto e a autonomia dos Estados-membros, 

mas o objetivo imprescindível a esta forma de organização social e política, o 

compromisso com o direito e sua aplicação, refletido no atendimento das assimetrias dos 

grupos sociais pertencentes ao seu território, características importantes na distribuição de 

poderes, conseqüentemente na repartição de competências tributárias. 

 

1.2.2. O ponto de partida e o cenário pós-federação norte-americana  

 

  Ainda no sentido de entender o que seja federação, tomou-se como ponto de 

partida a federação americana por representar o primeiro Estado que, formalmente, adotou 

essa forma de organização política estatal, com as características básicas que a identificam 

na atualidade. Os debates (os artigos federalistas) entre Alexander Hamilton, James 

Madison e John Jay foram decisivos para solidificar as bases do federalismo.As discussões 

levariam ao desejo de uma Constituição para a federação. Ao final, erigiram-se as bases do 

Estado Federal Norte-Americano40.  

 Buscavam os Convencionais de Filadélfia novas diretrizes para os Estados, num 

sentido de unificação. Desejavam, entretanto, ver mantidas as peculiaridades de cada um, 

sua independência e individualidade. Objetivavam, pois, a edificação de um sistema que 

                                                 
39 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e federação no Brasil: traços constitucionais da organização 

política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 171.  
40  HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. Traduzido por Ricardo 

Rodrigues Gama. Campinas, SP: Russel, 2003. p. 33. 
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preservasse a autonomia regional das províncias, aliado a um governo central forte que 

bem conduzisse a política nacional. 

 A independência, nesse sentido, não mais guardava referência com soberania, esta 

conformada com o próprio Estado Federal, mas com uma forma de liberdade que 

assegurasse a todos os Estados parciais o direito de gerir e legislar sem, no entanto, quebrar 

a almejada unicidade da federação instituída. Abdicaram, por conseguinte, da soberania 

que lhes era inerente, e adquiriram autonomia enquanto membros do Estado Federal, este 

sim soberano. 

 Daí advir o conteúdo autonomista que caracterizou a federação. É o poder que foi 

assegurado às chamadas vontades parciais em detrimento da soberania da qual optaram por 

abrir mão. Essa autonomia, na sua origem, era de caráter territorial, própria do século 

XVIII, e foi mudando de concepção com a evolução do federalismo. 

 O Estado federal tem origem, por conseguinte, no elo formado pelas partes 

autônomas, que entrelaçadas, formam, independentemente da vontade de cada um, uma 

vontade comum, ou, como se tem denominado, uma vontade geral, corporificada por um 

poder central. É neste relacionamento de vontades parcial e geral que reside o âmago da 

federação. É neste acordo que, no evoluir da história, encontram-se as variações do Estado 

federal, no tocante à sua manutenção ou extinção. 

 A originalidade do modelo formal adotado, em que as vontades parciais participam 

da vontade geral foi se transformando com a evolução histórica do federalismo.  

 O federalismo advindo de luta histórica do povo americano na aspiração pela 

independência, não descurou de deixar fixada suas raízes em bases sólidas. As colônias 

independentes possuíam suas constituições, a confederação tinha seus pontos básicos 

previstos em documento escrito, e a federação, como não poderia deixar de ser, adotou 
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uma Carta, escrita e rígida, para estabelecer a organização política do novel Estado norte-

americano. 

 Estabelecido o Estado federal norte-americano, sob o manto de uma Constituição 

escrita que prescrevia pontos fundamentais a serem obedecidos pelos Estados-membros, 

passou-se à fase de adequação do antigo ao novo sistema. 

 Os Estados em sua grande maioria, doze dos treze que compunham a federação, já 

possuíam suas próprias Constituições escritas, que em muitos pontos coincidiam com as 

prescrições da Constituição Federal, em que temas como separação de poderes, congresso 

bicameral, declaração de direitos, dentre outros, já se faziam presentes.  

 A Constituição Norte-Americana fixou alguns pontos importantes, que hoje são 

princípios fundamentais do constitucionalismo, tal como o das constituições escritas, que 

representam uma forma de limitação ao poder governativo, na medida em que em seus 

textos se deixam consignadas a separação dos poderes e a declaração de direitos dos 

cidadãos. É a limitação do poder estatal, inspiração das lutas liberais que se opunham ao 

Estado absolutista. No sentido da limitação de poderes em sede de uma Constituição, 

Wheare corroborra: 

First of all, since federal government involves a division of function 
and since the states forming the federation are anxious that this division should 
be explicit and guarantee and that they should not surrender more powers than 
they know, its is essential for a federal government that there be a written 
constitution embodying the division of powers, and binding all governmental 
authorithies throughout the federation. From it all state and federal authorithies 
derive their powers and any actions they perform  contrary to it are invalid. It 
must be the supreme law of the land41. 
 

 A Constituição no Estado federal, portanto, além de limitar os poderes possui a 

incumbência de distribui-los entre os componentes da federação.  

                                                 
41 WHEARE, K. C. What federal government is. Disponível em: http://www.federalunion.org.uk/ 

archives/wheare.shtml. Acesso em: 19 jan 2004. 
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 A idéia inicial dos convencionais era um federalismo baseado na autonomia dos 

Estados, autonomia essa concebida no aspecto territorial. Um federalismo que se 

convencionou chamar de dualista. Tal concepção de federalismo importava na abstenção 

do Estado, como organismo político, na decisão dos casos mais importantes para a vida 

social, o que de fato não ocorreu, uma vez que sempre se verificou a atuação conjunta da 

União e dos Estados-membros, nas situações necessárias e comuns. 

 O chamado federalismo cooperativo emergiu e com ele se fortaleceu, ainda mais, o 

poder central, representado pela prestação, por parte da União, de auxílio financeiro aos 

Estados, que passaram a realizar as tarefas administrativas relacionadas à política federal. 

 Não se pode negar a feição centralizadora que a federação americana foi adotando e 

que perdura até os dias atuais. O federalismo americano, de início dual, passou ao 

federalismo cooperativo. Hoje há uma certa tendência à unificação dos problemas 

regionais, existindo nos Estados poderes autônomos que facilitam a prestação de uma 

grande variedade dos serviços públicos. É certo que a federação americana em muito se 

distanciou dos ideais originais do federalismo para adequar-se às mudanças ocorridas nos 

últimos tempos. 

 Mas um elemento se destaca na federação americana atual: a estrutura própria de 

produção de recursos fiscais em cada esfera de governo. Esse mecanismo representa a 

autonomia fiscal das esferas subnacionais, que obtêm recursos próprios para gerir os 

serviços públicos. Por outro lado, tal sistema levou a uma maior concentração dos poderes 

da federação, porquanto ficou aumentado o controle sobre as atividades dos Estados, 

restando evidente a tendência centralizadora que vem adotando aquela federação 

americana desde 1930. 

 O Estado federal norte-americano foi formado à base de um federalismo de 

agregação. Colônias independentes que se uniram para formar um Estado, que passariam a 
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compor como membros. Entretanto, outras federações surgiram, mas nem todas se 

formaram advindas de Estados independentes ou soberanos. Tal variação do federalismo 

motivou a doutrina a identificar o Estado federal quanto à sua formação por agregação e 

por segregação. 

 No Estado Federal por agregação é imprescindível a existência anterior de Estados 

independentes. A reunião se dá posteriormente à existência dos Estados. Os Estados 

Unidos, a Alemanha, e a Suíça são exemplos de Estados federais que se formaram por 

agregação. 

 O Estado Federal por segregação forma-se da descentralização de um Estado 

unitário que se subdivide em parcelas autônomas. Os Estados que se formaram sob esta 

hipótese reuniram-se por motivos políticos ou de eficiência, esta última devendo ser 

objetivo de todo Estado federal na modernidade. Muitas vezes, um grande território 

dificulta o controle e a administração do Estado, o que inviabiliza a centralização do poder. 

Nesses casos, a saída é a descentralização, escolhida por alguns sob a forma federativa. O 

Brasil formou-se por segregação. 

Posteriormente à federação americana outros Estados adotaram o modelo 

federativo, uns obedecendo às suas raízes históricas, outros mudando a direção de sua 

vertente de organização política, mas por vontade própria aderindo a um federalismo que 

se revelava promissor em termos de organização estatal. Assim como na federação 

americana, o federalismo foi adquirindo novas cores e os Estados que a adotaram 

imprimiram novas variantes ao sistema federativo. Dentre estes a Suíça - tendência 

descentralizadora - e o Brasil - tendência centralizadora. Nesse ponto, a tendência 

centralizadora brasileira reflete-se na configuração da divisão de competência tributária do 

Estado federal brasileiro. 
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 M. Frankel, em 1986, citado por Cármen Lúcia, concluiu pela existência de 20 

Estados federais42. A organização não-governamental World Federalist Association (WFA) 

dá conta da existência de 24 federações formais no mundo atual – África do Sul, 

Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Comoros, Estados 

Unidos da América, Etiópia, Índia, Malásia, Micronésia, México, Nigéria, Paquistão, 

Rússia, St. Kitts e Nevis, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e República Federal 

da Yugoslávia – em 07.02.2003, teve o seu nome para União da Sérvia e Montenegro. 

Acrescenta existir mais de 46 países semifederais, ou seja, sem a estrutura formal federal, 

mas atuando nas linhas descentralizantes que caracteriza o Estado federal43. 

 A dicotomia entre centralização e descentralização tem marcado a evolução das 

federações, fortalecendo-se cada vez mais o poder federal, como será adiante abordado, 

como característica de seu funcionamento.  

   

1.3. Como funciona a federação? 

  

Compreender a repartição de competências de um Estado Federal passa pela análise 

de seu funcionamento a partir do modelo federativo adotado nas respectivas constituições, 

bem como pelos aspectos de centralização e descentralização operados. Nem sempre, no 

entanto, o perfil federativo adotado constitucionalmente é o que se estabelece na prática. 

Foi o que aconteceu em alguns momentos da recente história federativa brasileira. 

Objetivando estabelecer uma clara relação entre o modelo federal assumido na 

Constituição e a distribuição das competências tributárias, objeto do presente estudo, 

                                                 
42 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e federação no Brasil: Traços constitucionais da 

organização política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 170. 
43 WORLD FEDERALIST ASSOCIATION (WFA). Frequently Asked Questions: What examples of 

national federations could serve as models on which to estabilish a world federation? Disponível em: 
<http://www.wfa.org/about/faqs.html>. Acesso em: 19 jan. 2004.  
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tratar-se-á nos próximos tópicos dos traços que caracterizam a federação, e de como se 

opera a distribuição do poder no Estado Federal sob o prisma da centralização e da 

descentralização, com vistas à conformação das diferenças existentes em seu território. 

 

1.3.1. Traços paradigmáticos do federalismo 

 

O Estado Federal, como visto, teve sua origem formal na federação norte-

americana. O federalismo, no entanto, foi tomando características próprias em cada Estado 

que o adotou. A questão é saber se existem traços capazes de definir como funciona, em 

geral, esta forma de Estado, uma vez que cada federação possui características peculiares. 

Os estudiosos do federalismo têm mostrado, por meio da evolução histórica das 

federações, dados empíricos e jurídicos da legislação de cada país, que há possibilidade de 

se fazer um quadro das características comuns do federalismo, que serviram de paradigmas 

para todos os Estados que foram adotando o modelo federativo. 

O Estado federal fundamentado numa Constituição é o instrumento maior do 

Estado federal. Elazar ensina que a prova inicial da existência do federalismo é a 

expressão, por via de uma Carta constitucional, da vontade de tornar-se federação 

manifestada por parte dos sistemas políticos envolvidos44. O acordo federativo, por 

conseguinte, deve estar vazado numa Constituição, escrita e rígida, onde a tentativa de 

mudança do sistema federal somente seja permitida pela vontade do povo, mediante 

atuação do poder constituinte originário. 

Outro paradigma do Estado federal é a existência de mais de uma ordem, uma 

central e outra parcial, sobre o mesmo território. 

                                                 
44 ELAZAR, Daniel J. Exploring federalism. Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1987, p. 42. 
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 As ordens parciais numa federação são dotadas de autonomia, revelada pela 

descentralização de poderes45. Cada ordem é provida de auto-organização, autogoverno e 

auto-administração, que lhes permite, em certo grau, acomodar suas diferenças e 

necessidades. O grau de descentralização varia de um Estado federal para outro. A 

doutrina, em grande parte, relaciona o grau de descentralização de um Estado com a sua 

própria origem histórica.  

Como consectário da descentralização de poderes, outro traço das federações é a 

repartição de competência46. Nela reside, em grande parte, o equilíbrio da federação. É 

necessário, nesse sentido, uma adequada repartição de competência política, legislativa, 

administrativa, e tributária, por meio das quais haja compatibilidade entre as atribuições 

recebidas e recursos financeiros suficientes para provê-las. A grande dificuldade 

enfrentada por algumas federações, inclusive a brasileira, é a decorrente da total ou parcial 

inadequação na distribuição de suas competências, principalmente a tributária. Muitas 

vezes a União recebe uma grande quantidade de incumbências, mas não lhe são garantidos 

recursos suficientes para custeá-las. E vice-versa, em relação ao Estado-membro e ao 

Município, este último no caso brasileiro. 

A caracterizar um Estado Federal, encontra-se, ainda, o bicameralismo47, por meio 

do qual possam as vontades parciais estar representadas. O maior fundamento de um 

sistema bicameral, ao invés de unicameral, reside na possibilidade de atribuir-se certa 

representatividade para as minorias, incluindo-se as vontades parciais menores numa 

segunda câmara, que nos Estados Federais tem sido a Câmara Alta, e que no Brasil é o 

                                                 
45 LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 Países. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. pp. 214-215. 
46 TEMER, Michel. Considerações sobre o Estado federal. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo, São Paulo, nº 16,  jun., 1980. p. 296. 
47 Há Estados que não contam com a participação de todos os integrantes da federação na chamada Câmara 

Alta, como ocorre no Brasil onde os Municípios não têm representatividade no Senado.  
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Senado. Nela, as esferas subnacionais são representadas em número igualitário, o que 

garante uma efetiva representação das minorias. 

A presença de um órgão guardião da Constituição e da repartição de competências 

é outro traço paradigmático do Estado Federal. No Brasil, é o Supremo Tribunal Federal o 

órgão constitucional. 

Na federação, às ordens parciais não é dado o direito de separação. O pacto 

federativo tem caráter de indissolubilidade, o que pressupõe que somente através da 

violência haveria hipótese de uma ordem parcial desligar-se da federação. 

 Como último paradigma da federação, tem-se a intervenção federal, representativa 

das demais vontades parciais, com o escopo de manutenção do pacto. Para Bilac Pinto 

Filho, a intervenção federal é o reflexo da vontade das demais ordens subnacionais que 

formam a União Federal de intervir no Estado atingido pela conturbação constitucional, a 

fim de se estancar o mal passageiro que o acomete, para que os outros entes confederados 

não sejam negativamente incitados e atingidos48.  

 Utilizando-se destes e de outros traços paradigmáticos é que a federação vem  

funcionando no decorrer da sua história, desde a sua instituição como forma de 

organização de Estado adotada pela federação norte-americana. 

 

1.3.2. Distribuição de poder: centralização e descentralização  

 

O poder político tem na unicidade sua maior característica, mas suas manifestações 

plurais podem originar-se de um único ou de vários centros de poder. Quando o centro é 

                                                 
48 PINTO FILHO, Francisco Bilac M. A intervenção federal e o federalismo brasileiro.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p. 217. 
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único tem-se a centralização política, ao contrário, a descentralização ocorre quando as 

decisões emanam de uma pluralidade deles49.  

No Estado contemporâneo, a questão “centralização e descentralização” é relativa. 

Não há Estados totalmente centralizados ou descentralizados. Mesmo aqueles que adotam 

a forma jurídica de centralização não são fiéis a uma fórmula centralizadora ao extremo. 

Estabelecem técnicas constitucionais de descentralização, de exercício do poder nos seus 

respectivos territórios que não se enquadram no conceito clássico de Estado unitário, como 

se dá em Espanha50. O mesmo se verifica em relação às federações. Cada uma estabelece 

seu grau de centralização ou de descentralização consoante suas peculiaridades e seu 

evoluir histórico.  

A distribuição de poderes, no entanto, é o cerne da federação, o que justifica a 

grande discussão dos teóricos do federalismo sobre o tema. No mundo pós-moderno reside 

na distribuição de poderes todo o mecanismo de funcionamento da federação. Distribuir 

poderes envolve questões várias, inclusive descentralização que implica no ato de atribuir-

se autonomia aos Estados, revelada pelas competências necessárias ao exercício de suas 

atividades políticas, administrativas, legislativas e tributárias. 

 

1.4. Como a federação se justifica? 

  

Sem perder de vista que a análise do modelo federativo, ora empreendida, tem 

como escopo desembocar na questão específica da repartição de competência tributária, 

                                                 
49 TEMER, Michel. Considerações sobre o Estado federal. In: Revista da Procuradoria Geral do Estado de 

São Paulo, São Paulo, nº 16, pp. 289-312, jun., 1980. p. 290. 
50 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. República e federação no Brasil: traços onstitucionais da organização 

política brasileira. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 171. Ver tb. AJA, Eliseo. El Estado autonômico: 
federalismo e hechos diferenciales. Madrid: Alianza, 1999. 
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busca-se uma justificativa para a federação dirigida ao objetivo maior do presente esforço 

acadêmico.  

A tendência centralizadora do mundo atual não deve ser analisada somente pela 

perspectiva de Alexis de Tocqueville, que atribui ao espírito do povo uma das razões do 

sucesso da aplicação das leis, e, portanto, do sucesso da federação51. É assente que os 

Estados em que a federação surgiu como decorrência de sua realidade histórica tendem a 

resistir melhor ao impulso centralizador, pois o povo é receptivo ao que decorre de sua 

compreensão natural, parafraseando Tocqueville. O que não se percebeu, contudo, foi que 

não é mais somente a questão centralização versus descentralização que deve ocupar os 

estudiosos do federalismo, mas a eficiência e eficácia do modelo adotado na realização 

dos direitos pluralistas e da sociedade global, na medida em que a descentralização é 

inerente ao sistema federal com as variações de grau adequadas à necessidade de cada 

Estado soberano.  

A par de admitir-se um certo e inevitável grau de centralização, não se autoriza o 

total abandono das linhas autonomistas que caracterizam o federalismo. Há que se ter 

limites bem delineados sobre a centralização a ser operada.  Nesse sentido, uma 

harmoniosa repartição de competências que garanta a autonomia dos componentes do 

Estado Federal proporciona o equilíbrio necessário à manutenção da federação. A 

intervenção da União, ou da vontade central, há que se restringir aos assuntos externos, aos 

de segurança, àqueles que possam causar conflitos entre as esferas subnacionais, desde que 

as medidas adotadas reflitam a vontade desses entes parciais e atendam as diversidades que 

a sociedade plural impõe.  Assim, a federação encontra solo fértil para justificar-se como 

se verá a seguir. 

 

                                                 
51 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América: livro I, leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 

2001. pp. 184-192. 



 37

1.4.1. A propagada crise do federalismo  

  

Discute-se a tendência centralizadora como prenúncio da morte do federalismo, 

sem atentar-se que a centralização reside em alguns pontos impostos pelo mundo atual. A 

federação quer permanecer federação, o seu paradigma de distribuição de poder é que se 

modificou, sem com isso impor às ordens parciais subordinação tal que melhor seria 

“rasgar” a Constituição e instituir o unitarismo. 

A questão deve ser colocada nos seguintes termos: é admitido, inclusive pela 

doutrina, que o grau de centralização varia de federação para federação. A Suíça é uma das 

mais descentralizadas e a Venezuela uma das mais centralizadas52. Primeiro ponto, na 

federação não há descentralização ou centralização total. Segundo ponto, a centralização 

que vem sendo operada decorre do Estado globalizante do mundo pós-moderno que impõe 

práticas que, em alguns aspectos, inviabilizam a autonomia das ordens parciais por exigir a 

atuação do poder central. O desenvolvimento do comércio mundial entre os Estados, a 

evolução tecnológica, a intervenção econômica são, neste momento, irreversíveis. A 

proximidade do cidadão ao poder central, decorrente de sua identificação com o interesse 

nacional, relegou os Estados-membros a uma posição de desvantagem. E, é claro, nos 

países com tradição histórica de unitarismo, como é o caso do Brasil, a tendência 

centralizadora acentua-se. Terceiro ponto, os Estados Unidos, ator primeiro do 

federalismo, com raízes históricas de Estados-membros autônomos, antes soberanos, 

padecem com a pseudocrise da federação. Todavia, a aparente debilidade do federalismo 

mais condiz com uma necessidade premente de transformação em função da realidade pós-

moderna que, como querem os tradicionais federalistas, com o seu perecimento. Quarto 

ponto, a volta ao unitarismo não interessa aos que aderiram à federação. O cerne da 

                                                 
52 LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 países. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 217. 



 38

questão está em saber se a federação, com todo o intervencionismo do poder central, está a 

atender às necessidades de seu povo, elemento humano do Estado. O intervencionismo 

estatal quando em descompasso com o interesse público descaracteriza a federação, mas, 

ao contrário, a justifica, se voltado para as finalidades sociais e democráticas. 

Ressalte-se, no entanto, que a variação admitida é de grau razoável de centralização 

ou de descentralização, impondo que os extremos não se compadecem com o espírito 

federativo, pois a centralização ao máximo retiraria, por completo, a autonomia dos 

Estados-membros aproximando-os do Estado unitário e a extrema descentralização 

culminaria com Estados altamente autônomos, sem unidade, achegando-se a uma certa 

independência, própria de Estados soberanos, identificando-os com a confederação. 

A partir desse prisma, admitir-se a crise é dar outro enfoque à questão. O mesmo 

que o Direito convive com as quebras de seus paradigmas jurídicos. O ponto é saber se a 

federação se justifica no mundo pós-moderno. Como no Direito, a federação busca saídas 

para adaptar-se aos novos tempos e não é somente na dicotomia centralização e 

descentralização que reside o problema. No entanto, é certo que a descentralização 

favorece o pluralismo em todas as suas formas. Como consectário, o pluralismo se 

compatibiliza com a tendência universalizadora de democratização. A federação, sob esse 

prisma, mitiga a tendência homogeneizadora estatal, encontrando o verdadeiro conteúdo da 

igualdade. 
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1.4.2. A federação como palco do Direito: distribuição equilibrada de poderes e 

competências como garantia de liberdade, de igualdade, de eficiência, e de 

acomodação das assimetrias 

 

A justificativa do Estado federal sempre foi o Direito. A federação tem origem 

concomitante com o constitucionalismo, sendo este, inclusive, um de seus pontos 

paradigmáticos. Ambos surgiram com as luzes do movimento liberal que se insurgia contra 

o Estado absolutista. A federação veio ao encontro dos ideais de liberdade, de igualdade, 

de democracia, de respeito às pessoas e às suas diferenças. Não concentrando o poder em 

uma só mão, o Estado aproximou o cidadão da fonte de poder, conheceu-lhe as diferenças 

e as dificuldades.  

A descentralização da federação clássica teve seu ponto de importância na medida 

que permitiu uma melhor distribuição de poder. A pós-modernidade, no entanto, vem 

mudando-lhe as feições. A federação vem se adaptando ao tempo contemporâneo, em 

alguns casos adotando um perfil mais centralizador, em vista da necessidade de uma maior 

atuação do poder central. 

O limite da centralização reside na exata necessidade de manifestação daquele 

poder com o fim de atender às necessidades da sociedade pluralista contemporânea. A 

federação somente se justifica sob este prisma, como propagadora do direito, como veículo 

dos pluralismos e da democracia. Diga-se, que a própria federação enquanto estrutura 

política é pluralista, busca como a sociedade pós-moderna a unidade na diversidade. 

A doutrina traz um rol de motivos racionais a justificar o federalismo: preserva a 

diversidade histórica e o individualismo, facilita a proteção das minorias, favorece a 
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proteção das liberdades, facilita a participação democrática, aplica o princípio da 

subsidiariedade e promove a eficiência53. 

A federação, como forma de Estado favorecedora dos poderes descentralizados, 

representa, então, o veículo ideal para o exercício dos pluralismos e da democracia em sua 

plenitude. 

O pluralismo consiste, dessa maneira, numa visão axiológica, na aplicação de 

quatro valores: autodeterminação, tolerância, integração e participação54. Todos aplicáveis 

às pessoas e à estrutura do Estado federal. 

 A autodeterminação, enquanto valor estruturante do pluralismo, consiste no 

reconhecimento de uma individualidade racional em cada membro do grupo, capacitando-o 

a conduzir seu próprio destino. O mesmo raciocínio aplica-se a cada componente da 

federação, fazendo-o apto a auto-organizar-se e autogovernar-se mediante uma distribuição 

equilibrada de poderes e competências. 

Tolerância implica no respeito às diferenças dos membros da coletividade. A 

democracia no contexto pós-moderno não se compadece mais tão-somente com o governo 

da maioria, mas o respeito ao direito das minorias. Tolerar significa aceitar as diferenças 

daqueles que não julgados iguais. Sim, pois a intolerância é o resultado das comparações 

que cada indivíduo, cada sociedade faz de seu universo em relação ao comparado.  

Portanto, não se tem tolerância com aquilo que se apresenta diferente do próprio 

paradigma. Não se tem tolerância com aquele que fala língua diferente da usual, com 

aquele que tem características étnicas diversas das de determinada sociedade, com aquelas 

sociedades que adotam religião e costumes diferentes dos ocidentais, por exemplo. 

                                                 
53 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: Conceito e evolução. 1a ed. 3a tir. 

Rio de Janeiro: Forense, 2000. pp. 43-44. 
54 MARTINS, Cristiano Franco. Princípio federativo e mudança constitucional: limites e possibilidades na 

Constituição de 1988, Rio de Janeiro: 2003. p. 33. 
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Algumas intolerâncias, no entanto, chegam a um ponto tal que deixam de ser 

simples intransigências para adentrarem no campo da deformação especificada. Foi o que 

aconteceu com a barbárie provocada pelo nazismo em decorrência do ódio racial levado ao 

extremo55.  

 Tanto a federação como o Direito buscam uma vida melhor para aqueles que deles 

necessitam. Uma vida melhor na federação, neste contexto, significa observância dos 

preceitos democráticos, respeito aos direitos humanos e aos direitos das minorias, vida 

digna e justa, enfim. 

Tolerância na estrutura política do Estado federal consiste no reconhecimento e 

respeito às diferenças existentes entre os entes federativos, a serem conformadas com a 

adequada repartição de poderes e competências.  

A integração, por seu turno, é justamente o ponto de equilíbrio entre as 

diversidades buscando a unidade. No sentido do presente trabalho, é a compatibilização 

entre a vontade nacional e as vontades parciais. É o correto tratamento das diferenças 

existentes entre os entes federativos e, em decorrência, entre os integrantes da sociedade. 

A participação consiste na presença marcante de cada membro da federação na 

vontade do todo. Cada um é governante e governado de si mesmo. Tal valor, por não 

comportar a subordinação, identifica-se, como os demais, com o princípio democrático. 

A justificar, também, a federação na pós-modernidade, tem-se a eficiência. O 

Estado federal tem na eficiência de suas ações sua mais potente arma para atingir seus 

objetivos. Federação ineficiente padece de justificativa.  

A federação, favorecedora dos poderes descentralizados, por permitir, e enquanto 

permitir, a distribuição equilibrada de poderes e competências, promove a realização dos 

                                                 
55 RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: Brasília 

Jurídica, 2001. pp. 89-109. 
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ideais de liberdade, de igualdade, de democracia, da limitação do poder e de eficiência, 

sendo palco da realização dos direitos, o que tem justificado a sua existência ao longo de 

sua recente história e na pós-modernidade.  

Complementando as linhas delimitadoras do Estado Federal, sempre com foco no 

contexto da partilha de competências, especialmente a tributária, serão abordados, a seguir, 

alguns aspectos da federação brasileira.   

 

1.5. A federação brasileira: tendência centralizadora a orientar a repartição de 

competência 

  

 Dentre as federações com tendências notadamente centralizadoras tem-se a 

República Federativa do Brasil. 

As bases da federação brasileira estão assentadas numa Constituição federal, escrita 

e rígida, não obstante as inúmeras emendas que a atual Carta já sofreu.  Adotou-se o 

bicameralismo, Câmara dos Deputados e Senado, este composto pela representação dos 

Estados-Membros. Possui uma Casa Constitucional que zela pela Constituição e, 

conseqüentemente, pela federação. Os membros federativos possuem poder de auto-

organização, mediante a edição de uma Constituição própria, e de autogoverno, pois os 

governantes podem ser escolhidos pelo povo local. A Constituição veda a secessão, sendo 

a federação cláusula pétrea. Dispõe de mecanismo de segurança necessário à manutenção 

da federação, a intervenção federal.  

O Estado federal brasileiro tem origem num Estado unitário descentralizado em 

função, dentre outras motivações de ordem política, da grande extensão territorial aliada às 

realidades regionais diversas. A federação brasileira adotou estrutura semelhante à 

americana, incluindo, entretanto, no rol dos entes autônomos, o Município.  
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Como decorrência do federalismo de segregação adotado, a federação brasileira 

alterna períodos de descentralização moderada com outros tantos de intensa centralização, 

não raro demonstrando total discrepância entre as condutas concretas e as prescritivas, 

entre o poder formal e o poder efetivo, como restou evidenciado na vigência da 

Constituição de 1967, que, adotando o modelo federativo, regeu-se sob manto de uma 

ditadura militar56.  

A evolução histórica da federação brasileira é rica em demonstrações do aspecto 

centralizador que a caracteriza. Os dois primeiros governos militares da federação eram 

caracterizados pelo unitarismo advindos do autoritarismo monárquico que os precedeu. 

Os anos 30 reforçaram o caráter autoritário da federação brasileira, com ênfase no 

fortalecimento do poder central. O golpe do “Estado novo”, em 1937, reforçou o poder 

presidencial, não havendo limitações ao governo de Getúlio Vargas, período em que se 

pôde atestar o fenecimento total do federalismo. Era a ditadura de Getúlio. 

A Constituição de 1946 foi proclamada com objetivo de restabelecer a federação. 

Os Municípios tiveram sua autonomia formal restabelecida, retirada com a Carta de 37, 

que não os citou como entes autônomos. 

O autoritarismo retorna nos anos 60 com a Constituição de 1967, oriunda do golpe 

militar de 1964. Novo enfraquecimento da federação, embora textualmente restasse 

mantido o federalismo. O ápice do regime autoritário, que feriu de morte a federação, deu-

se com a edição do Ato Institucional nº 05. Quebraram-se todos os elos federativos, 

fortalecendo-se a União em detrimento dos demais entes. 

                                                 
56 O mesmo se deu com a Constituição de 1937, como bem pondera Machado Horta: “É sabido que a 

Constituição de 1937 conservou o título federal apenas no nominalismo da apresentação exterior (art.3º). 
Constituição federal no nome, mas Constituição unitária na realidade. É a Constituição semântica, a que se 
refere Karl Loewenstein.” In: HORTA, Raul Machado.  A posição do Município no direito constitucional 
federal brasileiro. In: Revista de informação legislativa, Brasília, Senado Federal, nº 75,  jul./set. 1982. 
p. 112. 
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A federação revigora-se com a Constituição de 1988, sendo depositária dos anseios 

de um povo cansado da opressão de um Estado “pseudofederativo”. A Constituição cidadã, 

como ficou conhecida, restringiu os poderes federais, estabelecendo a divisão clássica na 

repartição de competências, embora ainda remanesça um executivo federal forte. Concedeu 

autonomia aos membros da federação, com a possibilidade de autogoverno, auto-

administração e auto-organização, respeitados os princípios constitucionais. 

No entanto, ainda se percebe na atual Carta a centralização da União. O poder dos 

Estados-membros e dos Municípios, revelado na sua igualdade, mostra-se como tarefa 

difícil de ser delineada satisfatoriamente ante a diversidade de realidades que lhes são 

afetas. Cenários tão díspares em relação ao território, desenvolvimento sócio-econômico, 

população, aliados à necessidade de igualdade premente entre as ordens parciais são 

fatores principais dos conflitos que dificultam ou potencializam os problemas do Estado 

federal brasileiro. 

Atualmente a federação brasileira vive um federalismo cooperativo distorcido, em 

que a União tanto centraliza poderes quanto fornece ajuda financeira. Na realidade, a 

cooperação acaba servindo de instrumento de barganha política57. 

A busca por um federalismo de equilíbrio, no entanto, deve ser uma constante. O 

equilíbrio reside na compensação das assimetrias, seja entre as incumbências recebidas e 

renda suficiente para custeá-las, seja dando condição para que cada ente regional resolva 

seus problemas.  

 

                                                 
57 Segundo Ferreri, o federalismo cooperativo apresenta nuances próprias na Austrália. Em decorrência da 

ausência de poder político da União em relação aos Estados e da falta de recursos financeiros que 
garantam sua manutenção, foram criados dois órgãos dentro da administração indireta federal: o Conselho 
Australiano de Empréstimos (Australian Comission) e a Comissão Federal de Subvenções 
(Commonwealth Grant Comission). O financiamento se dá por critérios objetivos, baseados em dados 
prévios, afastando-se com isso as ingerências de natureza política. In: FERRERI, Janice Helena. A 
federação. In: BASTOS, Celso (Coord.). Por uma nova federação. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 1995. pp. 20-21. 
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CAPÍTULO II - A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA: ELEMENTO 

CARACTERÍSTICO INERENTE AO ESTADO FEDERAL 

 

Sumário: 2.1. Estado federal por agregação e por segregação: os reflexos na 
repartição do poder 2.2. Distribuição de poder: a dicotomia centralização versus 
descentralização 2.3. O relacionamento entre o poder central e os poderes parciais: do 
federalismo dual ao federalismo de equilíbrio 2.3.1. A questão da simetria versus 
assimetria 2.4. A adequada repartição de competência como garantia da federação 2.5. 
Modelos de repartição e espécies de competências: a adequação às necessidades e 
peculiaridades de cada Estado federal 2.6. Um olhar sobre a evolução da repartição formal 
de competências nas Constituições brasileiras: a predominância da União 

 

 

2.1. Estado federal por agregação e por segregação: os reflexos na repartição do 

poder 

 

As federações se estabelecem por agregação ou por segregação. A federação 

americana enquadra-se na primeira hipótese, por terem sido suas ordens parciais 

independentes antes da união, e a brasileira na última, por suas esferas subnacionais terem 

resultado da divisão de um Estado anteriormente unitário. 

Os teóricos do federalismo vêm tentando demonstrar que o espírito federalista, num 

sentido de descentralização, é mais comumente encontrado naquelas federações que se 

uniram por agregação58.  

                                                 
58 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 54. 
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Ao discorrer sobre a federação Suíça, Bilac Pinto Filho registra que a par das 

nações que um dia foram independentes, os cantões suíços não se esquivaram à regra da 

descentralização que notadamente caracteriza as federações oriundas de Estados 

Soberanos: um federalismo de agregação59. 

Corroborando o pensamento de Bilac, Manoel Gonçalves Ferreira Filho preleciona 

que os Estados em que a federação resultou de uma agregação oferecem melhor resistência 

à universal propensão para a centralização do mundo contemporâneo, fundada 

principalmente na intervenção no domínio econômico, promovida, em geral, pela União60. 

Somente em parte atribui-se razão àqueles juristas. A força do poder central no 

mundo contemporâneo é evidente. As relações comerciais cada dia mais universalizadas, a 

luta pelos direitos humanos, a formação de comunidades regionais e os relacionamentos 

globais de uma forma geral vêm impondo uma abertura do Estado, não raro com a 

flexibilização de sua soberania. Em contrapartida, ressurge a necessidade de um poder 

central forte a servir de ator nessa interação global. Se os assuntos relacionados à 

importação ou exportação, por exemplo, interessam diretamente a um governo local, ou 

por possuir excelência na produção de um produto ou necessitar de outro somente suprível 

pela demanda estrangeira, na federação este intercâmbio somente é feito pelo governo 

federal. Isto importa dizer, ainda, que se os relacionamentos externos forem de interesse 

específico da unidade local, as competências que envolvem essa interação são delegadas ao 

poder central. É a unidade na diversidade. É a federação.   

                                                 
59 PINTO FILHO, Francisco Bilac M. A intervenção federal e o federalismo brasileiro.  Rio de Janeiro: 

Forense, 2002. p. 33. 
60 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 54. 
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 Nesse passo, mesmo os Estados com tradição histórica de descentralização vêm se 

rendendo a uma postura centralizadora, caracterizada pelo crescimento do poder federal, a 

exemplo dos Estados Unidos da América61. 

 

2.2. Distribuição de poder: a dicotomia centralização versus descentralização  

 

A dicotomia centralização versus descentralização reflete a própria tensão do 

federalismo, consubstanciada na existência de interesses voltados à unidade e à 

diversidade.  A repartição de competência surge como o mecanismo de equilíbrio da 

referida tensão. 

Estabelecido que a descentralização é traço paradigmático fundamental da 

federação não se deixa de admitir, entretanto, como já assinalado na presente pesquisa, um 

certo e inevitável grau de centralização que acomete a pós-modernidade do Estado Federal. 

A federação, na verdade, amolda-se aos novos reclamos da sociedade contemporânea. 

A bem da verdade, a centralização, ora admitida, possui limitações. A uma, deve 

corresponder a uma necessidade de unidade política externa que objetiva, primordialmente, 

a integração do Estado federal na comunidade mundial, cujos benefícios sejam realmente 

revertidos para a sua sociedade. A duas, deve representar a vontade das ordens jurídicas 

parciais, e não ser adotada à revelia destas. A três, somente os assuntos de interesse 

nacional devem ser objeto de centralização, concentrando-se no poder central, consoante 

os ditames constitucionais, os assuntos relativos ao comércio entre os Estados - fonte 

geradora de conflitos-, política internacional, defesa, dentre outros. A quatro, a 

centralização não deve comprometer o reconhecimento e o atendimento dos pluralismos 

existentes na sociedade.   

                                                 
61 SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Traduzido por Élcio Cerqueira. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1984. p. 64. 



 48

A inevitável centralização admitida, por conseguinte, importa numa maior 

concentração de poderes, como consectário, de competências, na União. Não é diferente 

quando se trata da distribuição de competência tributária, em que, na medida dos interesses 

de centralização, cabe ao poder central o maior número de tributos. O que não deve ser 

olvidado é que, muitas vezes, a insuficiência de critérios provoca uma repartição 

desordenada de competências, como ocorre na federação brasileira. Por isso, o tipo de 

federalismo adotado, fundado no equilíbrio da repartição de competências, é determinante 

para o adequado funcionamento do Estado federal. 

Observados os limites apontados, compatível com um federalismo de equilíbrio, a 

centralização, ora tratada, não fere de morte a federação. Ao contrário. Mostra-se como 

mais uma tendência moderna a ser equacionada no âmbito da tensão do federalismo, 

representada pelo relacionamento entre o poder central e os poderes parciais, como se verá 

a seguir. 

 

2.3. O relacionamento entre o poder central e os poderes parciais: do federalismo 

dual ao federalismo de equilíbrio 

    

O cerne da federação reside na divisão de poderes entre o poder central e as esferas 

subnacionais. Com efeito, com vistas à dicotomia centralização versus descentralização, a 

partir da federação americana, os demais estados federais que foram se formando adotaram 

características de mais ou menos poderes centralizados ou no governo central ou nos 

governos parciais. Este relacionamento entre as ordens jurídicas foi assumindo feições 

diferentes, ora no centro, ora na periferia, ora com ajuda mútua, ora estanque nas esferas de 

poder. A estas relações intergovernamentais os teóricos do federalismo atribuíram 

denominações várias: federalismo dual, cooperativo, de segmentação, de equilíbrio, de 
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integração, dentre outras denominações menos utilizadas. Cada tipo de federalismo 

adotado guarda estreita correlação com a repartição de competências.  

O federalismo dual foi o primeiro adotado pelo Estado norte-americano. Como 

fruto da aspiração dos convencionais de Filadélfia, visava limitar a atividade normativa do 

Estado, no sentido de que cada ente possuía soberania nas respectivas áreas de atuação. As 

esferas de atuação do poder central e dos poderes regionais remanesciam justapostas, 

originando a repartição horizontal de competências, inclusive a previsão de tributos 

exclusivos como nos séculos XVIII e XIX62. 

As interpretações dadas aos princípios da Constituição americana no seu sistema de 

commom law, fez surgir um federalismo denominado de cooperativo, que naquela 

federação recebeu o nome de federalismo novo63, por representar uma nova forma de 

atuação diferente daquela objetivada pelo federalismo dual. Caracterizou-se pela expansão 

das atividades nacionais, o new deal64, passando os entes federativos a atuar conjuntamente 

nos assuntos de interesse comum para o atendimento de problemas econômicos e sociais65.  

Evoluiu num sentido de buscar um federalismo do tipo simétrico. Diferente do federalismo 

que se desenvolveu na Austrália, o federalismo cooperativo americano apresenta-se sob a 

forma de auxílio financeiro da União aos Estados, decorrente do crescimento do poder 

federal, que o fazia suficientemente apto a distribuir recursos às vontades parciais. São 

concebidos os tributos partilhados, sob a distribuição de competências tributárias de forma 

vertical. 

                                                 
62 FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Curso de direito constitucional, São Paulo: Saraiva, 2002, pp. 

54-55. 
63 FERRERI, Janice Helena. A federação. In: BASTOS, Celso (Coord.). Por uma nova federação. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. p.21. 
64 SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Traduzido por Élcio Cerqueira. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1984. pp. 30-36. 
65 BUZAID, Alfredo. O Estado federal brasileiro. In: Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, 

Ministério da Justiça, ano XXIX, no. 117, pp. 1-24, mar., 1971. p. 5. 
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A cooperação tem marcado o Estado contemporâneo. As esferas buscam ajuda 

mútua, sob a coordenação do poder federal. A cooperação, na federação americana e nos 

Estados federais europeus, é viabilizada por diversos meios, entre a União e Estados, de 

Estado para Estado ou por meio de ajustes que são submetidos à aprovação do Congresso. 

No Brasil, a cooperação se dá por meio de órgãos regionais de desenvolvimento, 

pela participação dos Estados e Municípios na arrecadação tributária uns dos outros e na da 

União, por meio de percentuais previamente definidos na Constituição, e pela concessão de 

incentivos fiscais, juros subsidiados, além de outros mecanismos. 

A Constituição brasileira consagra o federalismo cooperativo em vários de seus 

comandos normativos, dentre os quais se destaca o princípio da redução das desigualdades 

sociais e regionais, determinante no reconhecimento jurídico das assimetrias existentes na 

federação. 

Na prática, no entanto, a solidariedade, característica marcante do federalismo 

cooperativo, vem sendo atualmente mitigada no sistema fiscal brasileiro, mediante a 

subtração de receitas que deveriam integrar o montante das receitas a serem partilhadas 

entre os entes federativos. É o que se verifica nas seguintes situações: a) a criação de 

Fundos desvinculando-os da partilha (Fundo Social de Emergência – FSE - Emenda 

Constitucional de Revisão nº 01/94; Fundo de Estabilização Fiscal - FEF; Desvinculação 

de Recursos da União – DRU); b) a preferência por aumento da alíquota de impostos 

infensos à transferência de recursos, e; c) a opção pela criação de contribuições especiais, 

primordialmente as contribuições sociais e as de intervenção no domínio econômico 

também afastadas da partilha, com a exceção prevista no art. 159, inciso III, e § 4º, da 

CF/88 (CIDE-Combustíveis). 

Fala-se de federalismo de integração quando os traços do federalismo cooperativo 

se aprofundam, dando margem a uma certa subordinação da esfera local ao poder central. 
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O federalismo de integração, na realidade, foge ao espírito federativo ao representar uma 

forte aproximação do Estado unitário descentralizado. No Brasil, tal se verificou no 

sistema constitucional de 67/69, quando a União, com um amplo rol de competências, 

interferia diretamente no planejamento e na atuação dos Estados. A Carta de 37 também 

subordinou severamente as ordens parciais ao governo central. 

Na esteira do federalismo cooperativo, e servindo mais como objetivo deste 

encontra-se o federalismo de equilíbrio. A cooperação visa corrigir as distorções ou 

disparidades existente no Estado Federal, decorrente das mais variadas origens, sendo, 

portanto, mais efetivo na acomodação das diferenças. No caso brasileiro, a grande 

dimensão do território bem como a influência das mais diversas colonizações, deram 

origem a um Estado Federal em que as partes periféricas não guardam hegemonia entre si. 

Contornar as diversidades de várias ordens é o desafio do Estado federal brasileiro.  

Não reside o interrelacionamento dos entes federativos somente na cooperação. O 

equilíbrio se afigura com importância ímpar. É a aplicação do princípio da razoabilidade 

que aqui se cogita. De nada adianta a cooperação se esta se dá de forma distorcida, 

cooperando-se mais que o necessário ou menos do que é preciso. Alguns com mais 

atribuições, cooperando mais e aqueles com menos atribuições e recebendo mais ainda. Na 

falta do equilíbrio, ainda que haja cooperação, o Estado Federal resta fragilizado, fazendo-

se mister a adoção de medidas que retomem o eixo adequado à necessária manutenção da 

federação e, portanto, de seu sucesso. Este é o tipo de federalismo que mais se coaduna 

com as diversidades existentes no Estado Federal. A cooperação aliada ao equilíbrio são 

fatores decisivos para harmonia da federação. 

Finalmente, a busca da harmonia dentro do sistema federativo tem sido uma 

constante. As formas de federalismo que procuram conciliar os interesses da federação, 

nacionais e supranacionais, com a autonomia dos Estados-membros, seja no tocante à 
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distribuição de poder, seja quanto ao relacionamento das esferas componentes da 

federação, sem descurar do bem-estar de seu beneficiário imediato, o povo, representam na 

pós-modernidade a garantia da manutenção do Estado Federal, que estará a cumprir a sua 

missão originária de liberdade, igualdade e democracia. Como bem afirma Raymundo 

Juliano: 

[...] qualquer que seja a forma de configuração do federalismo, este deve 
cumprir principalmente duas funções: 1) Delimitar e separar o poder através de 
uma divisão vertical de poderes, e simultaneamente, proteger as autonomias 
territoriais; 2) proporcionar a integração de sociedades heterogêneas, 
principalmente no aspecto econômico66. 

 

2.3.1. A questão da simetria versus assimetria 

 

O vocábulo “simetria” leva a uma noção de harmonia. Assimetria é o sentido 

inverso. No federalismo, os termos simetria e assimetria têm sido aplicados para 

caracterizar os relacionamentos dentro de um sistema federal, no qual, no primeiro caso, o 

Estado-membro mantém relacionamento com o mesmo nível de conformidade tanto com o 

ente central quanto com os demais membros. Conformidade com o todo e com as partes67. 

Assimetria, então, consiste nos diferentes níveis de relacionamento tanto com as partes 

quanto com o todo. 

No Estado federal, o vocábulo “assimetria” tem sido utilizado para caracterizar 

situações de diversidade no âmbito das federações, no tocante ao território, população, 

riqueza do cidadão e do Estado, representação popular, etnias, aspectos lingüísticos, dentre 

outros. Simetria, então, seria a compatibilidade dos elementos supracitados no âmbito 

interno das federações. 

                                                 
66 FEITOSA, Raymundo Juliano. Federalismo: uma aproximação teórica e empírica. In: Anuários dos 

Cursos de Pós-Graduação em Direito, Recife, UFPE/CCJ, ano 9, nº 9, 1999. pp. 245-246. 
67 RAMOS, Dircêo Torrecillas. O federalismo assimétrico. 2ª ed. Rio de Janeiro:Forense, 2000. p. 62. 
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A federação é na sua essência assimétrica. A assimetria encontra-se na origem das 

federações, não existindo uma sequer que não apresente uma característica assimétrica. As 

ex-colônias inglesas, com a independência, e no desejo de se tornarem fortes externamente, 

optaram pelo arranjo federativo, mas de forma que suas diferenças, ou assimetrias, fossem 

preservadas sem prejuízo da união que se formara: caracteriza-se aqui o federalismo dual, 

em que os entes federativos relacionavam-se de forma estanque. As assimetrias que 

pudessem acarretar danos à federação deveriam ser corrigidas: nasce o federalismo 

cooperativo que na federação americana caracterizou-se pelo auxílio financeiro prestado 

pela União aos Estados-Membros.    

Algumas assimetrias, com efeito, devem ser acomodadas e outras, aquelas 

prejudiciais ao todo, devem ser corrigidas. Nessa direção, as assimetrias de fato, que 

interferem na unidade, demandam correção por meio de assimetrias de direito. Nesse 

ponto, há que fazer distinção entre simetria de fato e de direito e assimetria de fato e de 

direito.  

Simetria de fato é a inexistência de diversidades em determinado Estado. 

Assimetria de fato é a premissa contrária. Não se verifica a menor possibilidade da 

existência de simetria de fato em Estados federais. Talvez haja possibilidade em Estados 

unitários de pequena extensão territorial.  

A simetria de direito e a assimetria de direito, consistem no tratamento jurídico de 

que as federações se valem para corrigir as assimetrias de fato. A simetria de direito por 

corresponder à igualdade numérica, ou tratamento igual para todos, no entendimento aqui 

sustentado, não se prestam a corrigir desigualdades ou assimetrias de fato. E as assimetrias 

de direito como instrumento mais adequado a promover tais correções, no entanto, devem 

possuir limitações, pois as distorções na aplicação de tais assimetrias tendem a agravar ou 
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criar novas desigualdades. Superar as diversidades tem sido a tarefa do atual federalismo 

cooperativo no Brasil e em outras federações.  

 

2.4. A adequada repartição de competência como garantia da federação 

 

A distribuição de poder no Estado federal é imprescindível. A simples existência de 

um governo federal cercado por governos estaduais não é suficiente para caracterizar um 

sistema federativo. A essência do federalismo consiste na distribuição constitucional de 

poder entre a União e os Estados-membros68.   

A Constituição, portanto, é o instrumento adequado a promover a distribuição e a 

limitação dos poderes da autoridade. Na federação, contudo, os poderes não são ínsitos a 

uma só autoridade, uma vez que a essência da federação consiste na existência de mais de 

um poder a conviver no mesmo espaço territorial, incidindo suas forças sobre as mesmas 

pessoas. Na Federação, como visto, há um poder central e poderes parciais. Como 

consectário, a função primordial da Constituição Federal é estabelecer a distribuição de 

poderes entre os entes que a compõem. 

 No Estado federal, o termômetro da distribuição de poder e da autonomia das 

ordens jurídicas parciais encontra-se na repartição das competências. Daí ser esta o 

mecanismo de acomodação da tensão do federalismo. 

Arend Lijphart, citando Ivo D. Duchacek, Daniel J. Elazar, Carl J. Friedrich e K. C. 

Wheare, afirma que esses teóricos do federalismo sustentam que essa forma de 

organização política do Estado tem definições primárias e secundárias. A primária, que nos 

interessa para o fim do presente trabalho, consiste na divisão garantida de poder entre o 

                                                 
68 D’ÁVILA, Luiz Felipe.  A federação brasileira. In:  BASTOS, Celso (Coord.). Por uma nova federação. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995. p. 56. 
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governo central e os governos regionais. As secundárias residem na existência de um 

bicameralismo forte, uma constituição rígida e revisões judiciais rigorosas.  

 

Seu argumento é que a garantia de uma divisão federal do poder só 
pode operar bem nos seguintes casos: (1) se tanto as garantias quanto as linhas 
precisas da divisão de poder estiverem claramente definidas na Constituição, e se 
essas garantias não puderem ser modificadas unilateralmente, nem no nível 
central nem no regional – donde a necessidade de uma Constituição rígida; (2) se 
houver um árbitro neutro para resolver conflitos relativos à divisão de poder 
entre os dois níveis de governo – donde a necessidade de revisões judiciais; e (3) 
se houver uma câmara federal na legislatura nacional, em que as regiões tenham 
uma forte representação – donde a necessidade de um forte bicameralismo. Alem 
disso, (4) o principal propósito do federalismo é promover e proteger um sistema 
descentralizado de governo69. 

  

A despeito do brilhantismo das reflexões, a história do federalismo tem mostrado 

que para uma divisão do poder se operar bem é mister um pouco mais. Não é suficiente 

que as linhas de divisão básica de poder estejam, claramente, estabelecidas na 

Constituição. Elas precisam expressar o real intuito de descentralização. Por outro lado, 

ainda que de maneira clara e revelando uma real vontade de distribuição de poder entre a 

vontade geral e as vontades parciais, na prática tais disposições devem ter seu 

cumprimento garantido. Cumpre notar que a federação brasileira, sem embargo de outras 

federações, em alguns momentos de sua história, como visto, não passou de mera linha 

textual na Constituição (Cartas de 1937 e 1967).  

Nessa linha de raciocínio, pode-se afirmar que a divisão de poder é garantia da 

existência da federação quando: 1- a divisão básica de poder está especificamente 

amparada por uma Constituição rígida; 2- revele uma real distribuição de poder entre o 

poder central e os poderes parciais; 3- existam mecanismos severos para impor o 

cumprimento da distribuição de poderes. 

                                                 
69 LIJPHART, Arend. Modelos de democracia: desempenho e padrões de governo em 36 países. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 20. 
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 Dito isto, é através de uma equilibrada repartição de competências políticas, 

legislativas, administrativas e tributárias que se materializa a distribuição de poderes 

almejada na federação. 

 Assim sendo, no próximo item abordar-se-á, sem pretensão de esgotar o tema, o 

sistema geral de partilha de competências, com o escopo de estabelecer uma base ao objeto 

da presente investigação. 

 

2.5. Modelos de repartição e espécies de competências: a adequação às necessidades e 

peculiaridades de cada Estado federal 

  

 O Estado federal devidamente estabelecido e calcado em uma Constituição, por 

meio da qual restará estabelecida a divisão territorial do poder entre as diversas entidades 

que compõem a federação, passará a repartir as funções a serem exercidas por cada um dos 

núcleos federados. A repartição das funções na federação, desse modo, surge da própria 

necessidade de se tornar efetiva e eficiente a provisão de bens e serviços públicos por parte 

dos diferentes componentes da federação. A referida partilha denomina-se “repartição de 

competências” e por meio dela define-se as atribuições de cada componente do Estado 

federal no que tange ao fornecimento de bens e serviços.  

 A repartição das competências é marco característico, e garantidor, da federação. 

Está atrelada às próprias funções do federalismo70. Seu âmbito é o do direito positivo, uma 

vez que é através dela que se viabiliza, no ordenamento jurídico, a manifestação do poder 

estatal descentralizado. Isto justifica as mais variadas configurações de repartição de 

competência nos Estados federais, adequando-a, cada um às suas peculiaridades históricas, 

culturais, ou aos seus interesses políticos. 

                                                 
70 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. Belo Horizonte: FUMARC/UCMG, 

1982. p. 52. 
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A competência, por outro lado, deve ser vista sob dois aspectos: o de atribuição e 

de limite. Ao tempo em que o detentor do poder repartido é legitimado no exercício das 

atribuições recebidas, estas servem para limitar o seu campo de atuação.  

A forma como a distribuição de competência é operada revela o modelo adotado, 

desnudando, em regra, o grau de centralização ou de descentralização vigente no 

ordenamento jurídico. 

Partindo da premissa acima, os Estados federais adotam, em geral, os seguintes 

modelos: 1 - enumeração exaustiva das competências do ente central e dos entes parciais; 2 

- enumeração dos poderes dos entes parciais, conferindo as competências remanescentes ao 

ente central; 3 - enumeração das competências do ente central, deixando os poderes 

remanescentes aos entes parciais; 4 - enumeração dos poderes do ente central e dos entes 

parciais, com as competências remanescentes para a União.  

  Como visto anteriormente, não há forma pura quando se trata de enumerar os 

poderes na federação. Cada um faz as adequações necessárias ao atendimento de suas 

necessidades e peculiaridades, bem como das exigências do mundo moderno.  

Definidos os modelos usuais de competência na federação, impende demonstrar 

como tais modelos são viabilizados no ordenamento jurídico. 

Para uma melhor compreensão efetuar-se-á a divisão das competências em dois 

grupos: as competências legislativas e as não-legislativas, destacando-se entre as últimas a 

competência administrativa. Ambas, nos limites estabelecidos pela Constituição, podem 

ser exercidas tanto pelo ente central quanto pelos entes parciais. No caso do Brasil, são 

exercidas também pelos Municípios. No que tange ao caso específico da competência 

tributária, esta se encontra inserida no contexto da competência legislativa, a ser abordado 

mais adiante. Rechaçamos estar a competência tributária incluída na competência 

judiciária, uma vez que ao juiz não cabe estabelecer originariamente regras materiais ou 
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formais sobre tributos, mas tão somente julgar os litígios tributários, o que não importa 

conferir-lhe competência na esfera tributária.  

As competências deferidas pela Constituição nem sempre são excludentes, por isso 

é necessário estabelecer os tipos de competências adotados na federação: competência 

exclusiva - deferida a um ente federativo, sendo vedada delegação a outro-, competência 

delegável - conferida a um dos membros da federação, mas admite delegação-, 

competência concorrente - a mesma competência pode ser exercida por mais de um 

membro federativo, cada um nas suas respectivas esferas - e competência comum  - cabe a 

todos os entes federativos indistintamente. A competência concorrente comporta, por seu 

turno, mecanismo próprio de funcionamento. Em caso de divergência, ressalta a validade 

da norma federal. 

 As competências podem ser, ainda, expressas ou implícitas - decorrentes de uma 

competência expressa. Vale dizer que se foi deferida uma competência legislativa expressa 

a competência administrativa decorrente para sua realização é implicitamente conferida.  

Solidificada a base geral da partilha de competências, o próximo item aborda a sua 

contextualização histórica constitucional na federação brasileira. 

 

2.6. Um olhar sobre a evolução da repartição formal de competências nas 

Constituições brasileiras: a predominância da União 

  

Inicialmente, consigna-se que os problemas na repartição de competência no Estado 

brasileiro vão desde a partilha geral até as específicas, como a tributária. A primeira 

situação reflete a confusão em se definir o papel da União, quando atua como ente 

federativo ou quando atua em nome da República Federativa do Brasil (CF, art. 21). 
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Por outro lado, cotejando a exposição anterior do quadro geral da partilha de 

competências com a Constituição de 1988, verifica-se que legislador constituinte adotou 

lógicas diferentes na construção do sistema de competências administrativas e tributárias. 

Naquele, os poderes reservados pertencem aos Estados (art. 25, § 1º). Neste, compete à 

União a reserva tributária (CF, art. 154), o que importa dizer que a federação brasileira é 

tanto mais centralizadora nesta seara. 

Feitas as ressalvas acima, para melhor entender a atual configuração da repartição 

das competências tributárias se houve por bem abordar o quadro no qual estas se 

encontravam inseridas nas constituições brasileiras desde a República.  Optou-se também 

por, paralelamente, trazer o quadro das competências em geral, deferidas aos entes 

federativos, bem como, ainda que sem a intenção de efetivar um profundo estudo, o 

sistema de partilha de receitas. 

As competências guardam estreita correlação, como apontado, com o modelo 

federativo adotado pelo Estado Federal. Por assim dizer, dele decorrem construindo o 

perfil da federação.  E essa intimidade, oriunda das peculiaridades de cada Estado, como 

origem histórica, cultura, interesses políticos, econômicos e de eficiência, se refletirá na 

configuração da partilha de competências variantes em cada tempo e lugar. 

  As constituições brasileiras seguiram o modelo clássico de repartição de 

competências: enumeração das competências da União, cabendo aos Estados as 

competências remanescentes, características do federalismo dual. As competências 

concorrentes passaram a fazer parte do ordenamento jurídico nacional a partir da 

Constituição Brasileira de 1934. 

 A que melhor reproduziu o federalismo clássico, no entanto, foi a Constituição de 

1891: estabeleceu as competências privativas da União (art. 34), bem como sua 

competência implícita (art. 34, nº 33), e conferiu aos Estados as competências 
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remanescentes (art. 65, § 2º). Aos municípios, de forma genérica, mas sem efetividade, 

assegurava autonomia em relação aos assuntos de seu peculiar interesse (art. 68)71. 

 Guardando compatibilidade com a regra de distribuição das competências, em 

geral, em relação à competência tributária ficou estabelecido no art. 7º os tributos de 

competência da União e no art. 9º os que estavam no campo impositivo dos Estados. No 

art. 12, fez-se a previsão de possibilidade de criação de novos tributos72. 

Muitas foram as influências recebidas pela Constituição de 1934. As que mais se 

destacam são as relativas aos modelos federativos implantados na Alemanha e na Áustria. 

A inspiração oriunda da Constituição de Weimar refletiu-se no esquema de repartição de 

competências adotado pela Carta Brasileira de 1934. Nesta, inseriram-se as competências 

concorrentes não-cumulativas, que consistiam no estabelecimento, pela União, de normas 

gerais sobre determinados assuntos, cabendo aos Estados a legislação complementar na 

mesma seara. Restou estabelecido, ainda, um campo de competências concorrentes não-

legislativas conferidas à União e aos Estados. Manteve-se assegurada a autonomia 

municipal nas matérias de seu peculiar interesse, mormente o autogoverno, instituição dos 

seus tributos, aplicação de suas rendas e a auto-administração de seus serviços (art. 13). 

 A repartição de competências tributárias guardou harmonia com o sistema geral, 

tendo sido especificados os tributos que competiam, privativamente, à União (art. 6º), aos 

Estados (art. 8º) e aos Municípios (art. 13, § 2º). No art. 10, inciso VII c/c o art. 11, 

inseriram-se as competências concorrentes, cabendo à União e aos Estados a instituição de 

outros impostos, além dos especificados, proibida a bitributação, e admitida a supremacia 

do que fosse instituído pela União. Verificou-se, ainda, a partilha de receitas, cabendo aos 

Estados, na esfera da competência concorrente, entregar percentuais de sua arrecadação à 

                                                 
71 CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 12ª ed. São Paulo: 

Atlas, 1998. pp. 756-757, 767. 
72  Idem. pp. 54-55. 
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União e aos Municípios (art. 10, parágrafo único). Consoante o art. 8º, § 2º, coube ao 

Estado partilhar, também, com os Municípios, o imposto de sua competência de “indústria 

e profissões”73. 

      A Constituição de 1937 manteve as competências enumeradas, remanescentes e 

concorrentes. No entanto, verificou um aumento na tendência centralizadora, 

especialmente no que diz respeito à incidência de maior restrição na participação dos 

Estados na competência concorrente. Ainda assim, manteve-se a competência 

remanescente dos Estados, bem como a autonomia municipal. A inovação trazida ficou por 

conta da possibilidade de delegação aos Estados, via lei federal, da faculdade de legislar 

sobre assuntos de competência privativa da União, a fim de regulação ou suprimento de 

lacunas, em existindo matérias de interesse predominante de um ou alguns Estados. Abriu-

se, também, a possibilidade de legislação dos Estados sobre matérias determinadas, ainda 

que existisse lei federal, no sentido de suprir lacunas ou deficiência, sendo vedada a 

dispensa ou redução das exigências da referida lei.  Da mesma forma, poderiam os Estados 

legislar na falta da lei federal, e até a entrada em vigor desta. Nessa última hipótese, 

considerar-se-iam derrogados os dispositivos que contrariassem a lei ou o ato normativo 

federal superveniente.  

  No tocante à repartição de competências tributárias, manteve-se a técnica adotada 

pela Constituição de 1934, de estabelecer, privativamente, os tributos à União, Estados e 

Municípios, bem como a previsão de uma esfera concorrente, proibida a bitributação, com 

prevalência dos impostos instituídos pela União. Nos mesmos moldes manteve-se o 

esquema da partilha de renda com o Município, do imposto estadual de indústria e 

profissões.  

                                                 
73 ALMEIDA, Fernanda Dias Menezes de. Competências na constituição de 1988. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 

2000. pp. 56. 
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 O texto constitucional de 1946, a exemplo da Carta de 1934, resguardou os poderes 

enumerados da União, competências remanescentes dos Estados, competências legislativas 

concorrentes, competindo aos Estados a atuação supletiva e complementar. Resguardou-se, 

também, a autonomia municipal, consistente no autogoverno e auto-administração no que 

tange ao seu peculiar interesse. 

 As regras de competência tributária, inicialmente, mantiveram-se nos termos do 

ordenamento anterior, com a indicação de impostos privativos para cada esfera política 

(arts. 15, 19 e 29). No art. 21, abriu-se a possibilidade, também, para a criação de novos 

tributos por parte da União e dos Estados, excluindo-se o imposto estadual na medida da 

instituição de idêntico imposto pela União. A arrecadação de tais impostos foi cometida 

aos Estados, que deveriam entregar uma parte à União e aos Municípios. Avançava, dessa 

maneira, o sistema de partilhas de receitas, com a entrega de recursos arrecadados de um 

ente federativo ao outro. Os Municípios recebiam parte da arrecadação de impostos 

estaduais e federais (art. 29), enquanto a União entregava aos Estados uma parcela da 

arrecadação de seus impostos (art. 15, § 2º)74. 

 Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 18/65, restou revogado o art. 

21 da Carta de 1946, que previa a instituição de novos impostos, além dos já existentes, 

pelos entes federados (art. 5º). No que pertine à distribuição de receitas tributárias, coube 

à União a incumbência de entregar parte da arrecadação de alguns impostos de sua 

competência aos Estados e aos Municípios (arts. 20, 22 e 23).  Os fundos de  participação 

dos Estados e do Distrito Federal e o fundo de participação dos Municípios foram 

aquinhoados com o recebimento de parte da arrecadação de alguns impostos federais (art. 

21)75.  

                                                 
74  Idem. pp. 57-58. 
75  Idem. p. 57. 
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 Formalmente não houve grandes alterações nas regras de competência na vigência 

da Constituição de 1967 nem na sua Emenda nº 1/69. Como regra, foram enumerados os 

poderes de execução e legislativos da União, deixando-se para os Estados os poderes 

remanescentes e competência supletiva legislativa sobre matérias originalmente de 

competência da União. A autonomia dos Municípios sofreu restrições no tocante à 

elegibilidade dos prefeitos, sendo suavizada com o decorrer do tempo.   

 A inovação no que diz respeito às competências tributárias se deu ao se estabelecer 

a competência residual da União para a instituição de outros impostos ( art. 18, § 6º, da CF 

de 1967, e art. 21, § 1º, com a redação da Emenda/69).  Manteve, por outro lado, a 

instituição de tributos privativos da União (art. 22, da CF/67 e art. 21, com a alteração de 

69), dos Estados (art. 24, da CF/67 e, posteriormente, art. 23) e dos Municípios 

(inicialmente art. 25 e, depois, art. 24). O esquema de partilha das rendas beneficiou o 

Município com maior participação no produto da arrecadação dos impostos dos Estados e 

da União, esta concedendo uma maior parcela da arrecadação de seus impostos aos Estados 

(CF/67: art. 24, §§ 1º e 7º; art. 25, § 1º e art. 28; c/ Emenda nº 01/69: art. 23, §§ 1º, 8º, 10 e 

13; art. 24, § 2º e art. 26).  Pelo art. 26 da Carta de 67 e art. 25 da modificação de 69, a 

União incumbiu-se da entrega de percentuais da arrecadação de alguns de seus impostos 

aos fundos de participação dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Muncípios76. 

 A repartição de competências tributárias no decorrer do tempo, como visto, de certa 

forma, corroborou a tendência centralizadora da federação brasileira em prejuízo do 

equilíbrio federativo. Não havia, por parte dos detentores do poder em 1967, nenhuma 

vontade política em desviar o rumo centralizador do Estado federal brasileiro. O querer-ser 

democrático inspirou o constituinte de 1988 na busca para a correção das distorções do 

                                                 
76  Idem. pp. 58-59. 
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ideal federativo. A repartição das competências, como um dos instrumentos dessa busca, 

havia de ser revista. De certa forma, tem atualmente a federação brasileira um dos mais 

modernos sistemas de repartição de competências tributárias, o único pelo que se tem 

notícia, em extensão e minúcias, em sede constitucional77. Por isso não se retiram os seus 

méritos78, mas ainda carrega distorções que merecem ser corrigidas, a fim de que a 

federação atinja seu ideal de democracia e de atendimento aos pluralismos, e 

conseqüentemente, de seu equilíbrio. O sistema de repartição de competências tributárias 

na Constituição de 1988, sua configuração, distorções e perspectivas para seu 

aperfeiçoamento são os tópicos que se irão enfrentar a partir do capítulo seguinte.     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2003. p. 45. 
78 Sobre a reforma do sistema tributário nacional empreendida pela Constituição de 1988, que incluiu a 

repartição de receitas, assevera Raymundo Juliano que se tratou de uma das mais amplas revisões teórico-
empíricas sobre as finanças públicas e tributação no Brasil, seja pela qualificação dos conferencistas, seja 
pelas matérias discutidas. In: FEITOSA, Raymundo Juliano. Finanças públicas e tributação na 
constituinte: 1987/1988. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 1. Da mesma forma, mesmo sob a 
égide da Constituição de 1967, Rubens Gomes de Sousa defendia que as distorções existentes no sistema 
de discriminação nominal dos tributos são compensadas pela segurança jurídica que proporciona, ao 
contrário de outros Estados federais, como os Estados Unidos, a Argentina, o México, o Canadá, onde os 
questionamentos da partilha tributária são freqüentes em razão da elasticidade das respectivas 
Constituições e pela superposição de tributos idênticos. In: SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de 
legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária,1981. p. 189. 
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CAPÍTULO III - A COMPLEXIDADE SEMÂNTICA DA EXPRESSÃO 

“COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA” NO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO 

 

Sumário: 3.1. O múltiplo aspecto da definição da expressão “competência 
tributária” 3.1.1. Competência tributária e poder tributário: distintos e presentes no 
ordenamento jurídico 3.2. O âmbito de abrangência da competência tributária: no direito 
positivo brasileiro e na visão da doutrina 3.2.1. As atecnias das prescrições normativas do 
Código Tributário Nacional  3.2.2. A posição dos estudiosos do Direito 4.2.2.1. A fixação 
de um entendimento  3.3.A definição da expressão “competência tributária” superadas as 
atecnias que a envolve  

 

 

3.1. O múltiplo aspecto da definição da expressão “competência tributária” 

  

A linguagem e o conteúdo semântico dos termos pesquisados têm função 

primordial no trabalho que se queira científico. A par disso, é imprescindível a definição da 

expressão “competência tributária” e o sentido em que será utilizada para os fins do 

presente esforço acadêmico. A expressão tem sido empregada, pela doutrina nacional e 

estrangeira, sob as mais variadas significações. Na legislação pátria, sobressaem as 

imprecisões terminológicas e um grande conflito normativo. A competência tributária 

abrange somente os atos legislativos ou administrativos e judiciais voltados para a 

imposição tributária? E quanto aos atos que não são voltados à imposição dos tributos?   

Cristiane Mendonça enumera uma série de significações empregadas pela doutrina 

para definir a expressão “competência tributária”: a) aptidão para criar tributos in 
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abstracto; b) parcela do poder tributário imanente às pessoas políticas para instituir seus 

próprios tributos; c) poder de instituir e exonerar tributos; d) poder de instituir, exigir e 

arrecadar tributos; e) competência legislativa plena de que são dotadas as pessoas políticas 

para instituírem seus tributos; f) competência para legislar sobre matéria tributária; g) 

poder para legislar sobre tributos, administrar tributos e para julgar os litígios tributários; 

h) aptidão para criar tributos in concreto; i) norma jurídica que autoriza a criação e a 

alteração dos enunciados prescritivos veiculadores de tributos; j) autorização jurídico-

positiva para criação e alteração dos prescritivos veiculadores de tributos79.  

 Portanto, é imprescindível a definição, de modo mais rigoroso, da expressão 

“competência tributária”, a partir da análise do entendimento dos estudiosos do Direito 

conjugado com a mensagem normativa emanada da Constituição Federal Brasileira e do 

Código Tributário Nacional. 

 

3.1.1. Competência tributária e poder tributário: distintos e presentes no 

ordenamento jurídico positivo 

  

 No sentido de se chegar a uma aproximação do conteúdo semântico da expressão 

“competência tributária”, situa-se o debate em torno da distinção entre competência 

tributária e poder tributário. Uma grande parte da doutrina pátria, e da estrangeira, utilizam 

ambas as expressões como sinônimas. Com efeito, há aqueles que afirmam ser a 

competência tributária “poder” para instituir tributos80. Uma parcela mais reduzida defende 

que, sob um enfoque estritamente jurídico, os vocábulos se apresentam de forma bem 

distinta. Assim, o poder preexiste ao ordenamento jurídico positivo, sendo a competência 

                                                 
79  MENDONÇA, Cristiane.Competência tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 37-38. 
80 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro.  6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003, p. 67. 
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instituto jurídico que nasce regrado pelo direito81. O poder não sofre limitação nenhuma. A 

competência já emerge limitada, por ser disciplinada pelo direito.  

 Ricardo Lobo Torres defende que o poder tributário, como instrumento poderoso e 

apto à destruição da liberdade, já nasce rigidamente limitado pela Constituição, sendo a 

partilha da receita um dos instrumentos mais eficientes para a garantia dos direitos 

fundamentais, horizontalmente separado em poder de legislar, administrar e julgar, e 

verticalmente, dividido entre o poder federal, estadual ou municipal82. 

 A crítica que se faz ao pensamento de Torres não se refere especificamente à sua 

visão de poder tributário como aquele que encontra suas limitações no seio constitucional 

em favor dos direitos fundamentais, mas à sua separação em poder de legislar, administrar 

e julgar. A uma, porque o poder de tributar, como faceta do poder estatal, não é 

propriamente separado, mas repartido para o exercício da função tributária, que no Estado 

Brasileiro, em observância ao princípio da legalidade expressamente adotado no texto 

constitucional, importa na função de instituir tributos, por meio de lei (ordinária ou 

complementar). A duas, porque o poder de tributar não diz respeito ao poder de administrar 

e julgar. O poder de tributar na federação brasileira, no sentido de instituir tributos, 

limitado pelos comandos expressos da repartição de competência tributária, pois esta ao 

tempo que representa atribuição é também limitadora, só pode ser exercido pela via 

legislativa. A função administrativa, que na seara tributária é representada pelos atos 

relativos à arrecadação e fiscalização dos tributos, além de importar em competência 

distinta da legislativa, nem sempre é consectária daquela quando referida a um mesmo 

ente. Isto importa dizer que nem sempre o ente autorizado, pela Constituição, para a 

instituição do tributo é o que será capacitado a exercer os atos de arrecadação e 

                                                 
81 MENDONÇA, Cristiane. Competência tributária. São Paulo: Quartier Latin, 2004. p. 39-46. 
82 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 360. 
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fiscalização do mesmo. É a clássica diferença entre competência tributária e capacidade 

tributária ativa, cujo estudo se inicia nas Academias de Direito, a teor do estabelecido no 

art. 7º do CTN.  

A Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, é emblemática ao estabelecer em seu 

art. 17, § 2º, delegação, por meio de convênio, à Secretaria da Receita Federal, para a 

arrecadação, cobrança e fiscalização e tributação dos impostos e contribuições devidos de 

conformidade com o SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, que além dos tributos 

federais permite a inclusão, também por convênio, do ICMS - de competência do Estado - 

e do ISS - de competência do Município – (art. 4º). Neste caso, a competência 

administrativa de arrecadação, cobrança e fiscalização do ICMS e ISS devidos pelas 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em relação aos Estados e Municípios que 

firmaram os respectivos convênios, é repassada à Secretaria da Receita Federal, com a 

possibilidade de participação destes nas atividades de fiscalização (art. 17, § 3º)83. 

Da mesma forma não se pode considerar as funções de julgar os litígios tributários 

como imanentes à competência tributária. Sentença não cria tributo por duas simples 

razões: I - a Constituição confere competência tributária explicitamente aos entes 

federativos para instituir tributos, por meio de lei (CF, art. 145 c/c art. 150, I). Lei é ato do 

Poder Legislativo. Sentenças e acórdãos são atos do Poder Judiciário; II – ao interpretar a 

legislação tributária, a autoridade competente para aplicá-la, incluindo o juiz, não pode se 

utilizar da analogia para exigir tributo não previsto em lei (CTN, art. 108, § 2º). Juiz não 

cria tributo, portanto julgar não é ato imanente da competência tributária. Por mais 

                                                 
83 BRASIL. Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996. Dispõe sobre o regime tributário das microempresas e 

empresas de pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e das Empresas de pequeno Porte - SIMPLES e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília – DF, 6 dez. 1996. Disponível em: <http//www.receita.fazenda.gov.br/Legislação/ 
Leis/Ant2001/lei931796.htm>. Acesso em: 20 abr., 2005. 
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inovador que se pretenda ser, o ordenamento jurídico pátrio não oferece ampliações para 

que se inclua o ato de julgar como manifestação da competência tributária.  

 Firma-se, aqui, o entendimento que o poder tem a característica da unidade e da 

indivisibilidade. No entanto, o poder tributário é uma das facetas do poder estatal que ao 

ser positivado é repartido, não separado, a fim de possibilitar a manifestação do Estado no 

âmbito jurídico e social. Portanto, é na manifestação do poder que exsurge a competência, 

mas sem dissociar-se dela. Para o exercício da competência há que estar presente a parcela 

de poder que foi deferida a quem o exerce. Poder tributário e competência tributária são, 

pois, distintos, mas não há como admitir, no plano do direito positivo, apenas a existência 

da competência tributária, pois sem o poder não há fundamento para o exercício daquela. A 

competência tributária, é portanto, o veículo facilitador do exercício do poder tributário. 

Dito isto, resta saber qual o âmbito da abrangência da competência tributária.  

 

3.2. O âmbito de abrangência da competência tributária: no direito positivo brasileiro 

e na visão da doutrina  

  

Uma das dificuldades na definição de competência tributária reside em situar qual o 

âmbito, no direito positivo, em que o instituto é aplicado. A competência tributária 

restringe-se ao plano legislativo, ou abrange também o âmbito administrativo e até o 

judiciário? Os doutrinadores pátrios têm mostrado opiniões divergentes. No plano do 

direito positivo, a falta de definição conceitual na Carta Magna do que seja competência 

tributária e as deficiências técnicas dos dispositivos do Código Tributário Nacional em 

nada contribuem para o esclarecimento da questão.  
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 Ante as contradições existentes se faz necessário o estudo rigoroso das posições 

adotadas, seja do plano do direito positivo, seja pelos estudiosos do direito, a fim de 

adotar-se uma posição conclusiva compatível com o objetivo almejado neste trabalho. 

  

3.2.1. As atecnias das prescrições normativas do Código Tributário Nacional 

 

Como dito acima, a Constituição Federal não conceituou a competência tributária. 

Por sua vez, o Código Tributário Nacional, não obstante conceba algumas prescrições 

normativas acerca da definição da competência tributária, em seus arts. 6º ao 8º84, não 

logrou êxito na tarefa. 

 Dos enunciados prescritivos do CTN, não sobressai uma norma definidora da 

competência tributária, em razão das incongruências e indefinições constantes dos 

referidos comandos legais85. A título ilustrativo, o art. 6º ao passo que assevera, em sua 

primeira parte, ser a competência tributária atribuição constitucional para legislar 

plenamente, evidencia uma certa contradição, na segunda parte, ao ressalvar que as 

Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios e o 

próprio CTN podem estabelecer limitações à citada competência, deixando a interpretação 

de que leis infraconstitucionais podem modificar a competência tributária. Tal distorção 

técnica é fartamente apontada pela doutrina86. Esta e outras fragilidades técnicas dos 

                                                 
84 BRASIL. Código tributário nacional. 32ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003. pp. 42-43. 
85 Em relação às imprecisões contidas no CTN, Denise Lucena, ao refletir sobre o papel do cidadão-

contribuinte na relação tributária aponta um descompasso entre a experiência e os enunciados nele 
contidos, concluindo que, em sendo a linguagem a forma como o Direito se manifesta, é dever do 
operador do Direito buscar os significados dos signos contidos na lei, compatibilizando-os com o 
ordenamento jurídico, relevando não o texto isolado mas o sistema no seu todo. In: CAVALCANTE, 
Denise Lucena. Crédito tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação tributária. São Paulo: 
Malheiros, 2004. p. 131. 

86 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. TORRES, Ricardo Lobo. Curso de 
direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 362. 
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supracitados dispositivos têm sido fonte para as mais diversas interpretações sobre o 

instituto. 

 

3.2.2. A posição dos estudiosos do Direito 

 

Os doutrinadores têm “alargado” a aplicação da expressão “competência tributária” 

aos mais diversos planos. Há aqueles que restringem a compreensão de competência 

tributária à função legislativa. Outros, porém, ampliam o entendimento somente à regra de 

imposição do tributo. Há, ainda, alguns estudiosos do direito tributário que entendem que a 

expressão abrange a edição das normas prescritivas tributárias de um modo geral.  

 Assim sendo, entende Carraza que a competência tributária é a aptidão para criar 

tributos in abstrato. No Brasil, em consonância com o princípio da legalidade, o 

instrumento apto à criação do tributo é a lei87. Para o referido mestre, a competência 

tributária não excede a esfera do poder legislativo; ao contrário, finda-se com a edição da 

lei veiculadora da norma jurídica tributária88. Rui Barbosa Nogueira vê a competência 

como sendo o poder tributário para instituir, exigir e arrecadar tributos89.  Ricardo Lobo 

Torres, por seu turno, aduz que a competência tributária é o poder de administrar tributos e 

o poder de julgar litígios tributários90. 

 Paulo de Barros Carvalho resolve a questão da seguinte maneira: concebe a 

competência tributária como parcela da competência legislativa outorgada aos entes 

políticos, consubstanciada na possibilidade de “legislar para produção de normas jurídicas 

                                                 
87 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. p. 437. 
88 Idem. p. 441. 
89 NOGUEIRA, Rui Barbosa. Curso de direito tributário. 9ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1989. pp. 121-

122. 
90 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2005. p. 360. 
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sobre tributos”.  A manifestação do autor, no entanto, não é fechada. Assume ser esta 

apenas uma das proposições semânticas a ser utilizada no capítulo trabalhado, deixando 

entrever, no entanto, o entendimento de que tal expressão pode ser utilizada sob outras 

concepções semânticas, como “competência tributária” do Presidente ao editar um decreto 

sobre tributo, do Ministro ao exarar a respectiva instrução ministerial, entre outras91.   

  Pela pequena amostra das posições trazidas, observa-se que o entendimento da 

doutrina sobre a abrangência da competência tributária é bastante variável, incidindo desde 

o plano legislativo quando se fala na instituição, criação do tributo, passando pelo âmbito 

administrativo, ao se entender que a competência tributária abrange as atividades 

arrecadatórias e de administração, até a esfera judicial, quando é admitido que a 

competência é o poder de julgar litígios tributários, pois tanto a administração como o 

judiciário julgam lides tributárias. 

 

3.2.2.1. A fixação de um entendimento  

 

Partindo da premissa de que o poder estatal, consoante a clássica divisão de 

poderes, manifesta-se no plano legislativo, administrativo e judiciário, mister indagar se a 

competência tributária neles se encontra inserida. 

 Nesse contexto, evidenciando o arcabouço constitucional de competências 

tributárias tem-se que esta, inicialmente, encontra-se inserida no âmbito da competência 

legislativa - o poder político deferido aos entes da federação comporta a competência 

legislativa. Por outro lado, não obstante a autorização de uma competência legislativa 

expressa importar na competência administrativa dela decorrente para a sua realização -

competência implícita-, não implica dizer que será sempre será o titular da competência 

                                                 
91 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. 

p. 214. 
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legislativa aquele que estará apto, mediante autorização constitucional ou legal, a exercer a 

respectiva competência administrativa. Uma das características da competência tributária é 

a indelegabilidade, que consiste na impossibilidade de transferência do poder de instituir 

tributo a pessoa diversa daquela que recebeu a incumbência tributária constitucional. Tal 

limitação, no entanto, não se estende às funções de arrecadar e fiscalizar de tributos, e 

demais atos administrativos decorrentes da imposição tributária, consoante claramente 

preconiza o art. 7º do CTN. É oportuno lembrar a questão emblemática do SIMPLES, já 

referida anteriormente, previsto na Lei nº 9.317, de 05 de dezembro de 1996, que 

possibilita aos Estados e Municípios repassar a arrecadação, cobrança e fiscalização do 

ICMS e ISS das Microempresas e Empresas de pequeno porte à Secretaria da Receita 

Federal. Decorre desse entendimento a impossibilidade de localizar a competência 

tributária no âmbito das atividades administrativas relacionadas a tributos.  

Nesse sentido, a competência tributária por anteceder a própria vigência do tributo 

caracteriza-se por permear o plano Constitucional referindo à atividade legislativa 

instituidora das diversas espécies tributárias, bem como à produção legislativa que, mesmo 

não importando em instituição de tributos, sirvam para dar operacionalidade e garantir a 

atividade impositiva do ente tributante.  

É justamente nesse ponto que se ousa divergir do mestre Paulo de Barros Carvalho, 

que, embora fixe que a competência tributária consista na possibilidade de “legislar para 

produção de normas jurídicas sobre tributos”, admite que a expressão possa ser utilizada 

sob outras conotações semânticas, cabendo ao jurista tão-somente especificar o sentido em 

que utiliza a expressão, a fim de evitar ambigüidades92. Não no ordenamento jurídico 

brasileiro. Em homenagem ao rigor da linguagem pregada pelo próprio jurista citado, não 

                                                 
92 Idem. p. 214. 
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se pode aceitar a competência tributária sob quaisquer outras acepções, em face do 

tratamento jurídico que o instituto recebe no Direito pátrio.  

Se a competência tributária é caracterizada pela indelegalibilidade e se a 

delegabilidade, autorizada pela lei, refere-se à produção infralegal, serviços e demais atos 

administrativos relativos a tributos, é decorrência lógico-jurídica que a competência 

tributária tem morada tão-só na esfera legislativa. Repita-se: no Direito brasileiro, que 

prevê a instituição de tributos, por meio de lei. As demais acepções podem ser 

devidamente utilizadas no campo científico, no âmbito jurídico de outros Estados que 

concedam tratamento diferente aos seus sistemas de partilha.  

 Da mesma maneira, não comporta afirmar que a competência tributária abrange o 

ato judicial, pois o juiz tem competência para julgar os litígios tributários, ainda que deles 

emane uma norma, mas não recebem originariamente a competência de instituir tributos. 

Exemplo disso, é que o Código Tributário assevera, em seu art. 108, §§ 1º e 2º, que o 

emprego da analogia e da eqüidade, no exercício de interpretação e integração da lei 

tributária, não poderá importar na exigência de tributo não previsto em lei, nem na 

dispensa do pagamento devido. 

Ainda no sentido de impingir um conteúdo compatível com o entendimento que se 

deva ter de “competência tributária” dentre as várias concepções abordadas, tem-se que a 

competência tributária é um poder-dever do ente ao qual ela foi conferida. A concepção de 

ser a competência tributária uma faculdade não mais é absoluta. São páginas da história 

recente que aos poucos vão sendo ultrapassadas. A facultatividade como característica da 

competência tributária93 tem sido relativizada evoluindo para um poder-dever do ente 

tributante, ganhando força tal concepção nas raias dos pressupostos da “responsabilidade 

                                                 
93 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. p. 593; CHIESA, Clélio. ICMS: sistema constitucional tributário - algumas 
inconstitucionalidades da LC 87/96. São Paulo: LTR, 1997. p. 60. 
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fiscal”, inserta no art. 11, caput, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal94. Nem o fato de não ter sido, até a presente data, instituído o 

imposto sobre grandes fortunas da União, e o ISS em alguns Municípios, descaracteriza o 

caráter de poder-dever que vem impondo uma revisão nas características da competência 

tributária. A dispensa de se exercer a competência tributária é incompatível com sua atual 

concepção de servir de instrumento de harmonização das assimetrias.   

Mister, finalmente, na estruturação do entendimento que se tem de “competência 

tributária” desvendar a finalidade pela qual o instituto se encontra inserido no campo 

constitucional. A repartição de competência assume relevância nos Estados federais, como 

reiteradamente abordado neste esforço acadêmico, por propiciar a partilha do poder estatal 

que caracteriza a federação. A partilha tributária, por sua vez, possui importante papel no 

arcabouço constitucional da federação brasileira, pois além de representar a repartição de 

poder estatal, tem a finalidade de garantir a autonomia financeira dos entes federativos, por 

via da indicação de fonte de recursos próprios a cada um. Não se concebe federação sem 

repartição de competência, sem autonomia política. Não se concebe federação sem partilha 

tributária, sem autonomia financeira. Daí dizer que indispensável no entendimento do que 

seja “competência tributária” é a finalidade para a qual o instituto se encontra inserido na 

Carta federal de 1988, o que torna imperioso fazer-se acrescentar à definição a sua 

finalidade, como será fará a seguir.    

  

 

 

                                                 
94 O citado dispositivo assim assevera: “constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal 

a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da 
Federação”. In: BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças 
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília – DF, 5 mai. 2000. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr., 
2005. 
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3.3. A definição da expressão “competência tributária” superadas as atecnias que a 

envolve  

  

A definição de competência tributária deve necessariamente conter: a) que é uma 

parcela do poder repartido do Estado; c) que se constitui em um dever do ente federado 

aquinhoado com a competência; b) que abrange tanto os atos legislativos de imposição de 

tributos, e os tendentes a lhes dar operacionalidade - compreendidos a oneração e 

desoneração tributária95; c) que tem como finalidade harmonizar as assimetrias do Estado 

Federal, com vistas ao resguardo da autonomia dos entes federativos.  

 Portanto, o entendimento que orienta a presente dissertação é de que a competência 

tributária é uma parcela do poder repartido do Estado, constituindo-se em um dever do ente 

que constitucionalmente a recebeu, encontrando-se inserida no âmbito da competência 

legislativa, quer no plano da definição do campo de incidência tributária, quer na esfera das 

normas que proporcionarão operatividade àquelas, com objetivo de harmonizar as 

assimetrias do Estado Federal, com vistas ao resguardo da autonomia dos entes federativos. 

       Estabelecida a noção acerca da expressão “competência tributária”, adentrar-se-á na 

questão da configuração da partilha de tributos na Constituição federal de 1988, não sem 

antes, porém, fazer algumas reflexões em torno dos princípios que, neste trabalho, são 

tidos como norteadores da referida repartição.  

 

 

                                                 
95 Nesse ponto, acompanha-se o pensamento de Roque Carraza e de Clélio Chiesa, no sentido de que quem 

tem autorização para criar o tributo, detém o mesmo poder para diminuí-lo, aumentá-lo, suprimi-lo, 
conceder isenções, anistias e parcelamentos, observados os comandos constitucionais, consoante a opinião 
do primeiro. Chiesa reconhece que a competência para desonerar é também do Estado brasileiro, quando 
autorizado por lei complementar. In: CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional 
tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 439;  In: CHIESA, Clélio. A 
Competência tributária do Estado brasileiro: desonerações nacionais e imunidades condicionadas. 
Max Limonad, 2002. pp. 32-33. 
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CAPÍTULO IV - A CONFIGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA: SEDE 

DA DISTRIBUIÇÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
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4.1. O sistema jurídico, princípios e valores  

 

 A influência dos princípios, e os valores por eles contemplados, sobre a repartição 

de competência tributária demanda uma contextualização de cada um deles no próprio 

sistema jurídico. 

 A concepção de sistema é bem diversificada na literatura jurídica. A idéia de 

sistema como unidade e ordem implica dizer a existência de um conjunto no qual os seus 
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elementos integrantes relacionam-se de forma coerente com o todo e entre si96. A unidade 

impede que não sejam consideradas sistema as particularidades desarmônicas, enquanto a 

ordem demanda a existência de compatibilidade entre os elementos, e destes com a ordem 

total.  

 Para considerar, então, o Direito como sistema, é imprescindível serem 

considerados dois elementos fundamentais: unidade e ordem. O Direito sob esse aspecto, o 

de sistema, é composto por proposições normativas que dependem da existência do que 

Kelsen denominou de a “norma fundamental”, de onde todas as demais normas retiram sua 

condição de validez97, para garantir a unidade do sistema.  

 Transpondo a regra para o Direito positivo, encontra-se na Constituição o ponto de 

partida, ou quem sabe o ponto de chegada, para considerá-lo como um sistema, sob pena 

de não passar de um amontoado de normas desconexas. A Constituição, com efeito,  

constitui-se em ápice do ordenamento jurídico positivo, composto que é por uma gama de 

normas compatíveis entre si e coerentes com a norma fundamental. Nesse sentido, a 

Constituição irradia seus comandos normativos por meio de princípios que servem de 

sustentação a todo o ordenamento jurídico.  

 Não se adentrará aqui no grande embate travado pelos estudiosos do direito entre 

normas, regras e princípios. Define-se princípio como normas centrais que compõem o 

sistema jurídico, dando-lhe sentido lógico, racionalidade, coerência e unidade. São os 

princípios que permitirão aos cientistas do direito conhecer o sistema jurídico98.  

                                                 
96 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Traduzido por Maria Celeste Cordeiro Leite dos 

Santos. 10ª ed. Brasília: UNB, 1999. p.71. 
97 “Todas as normas cuja validade pode ser reconduzida a uma e mesma norma fundamental formam um 

sistema de normas, uma ordem normativa. [...] É a norma fundamental que constitui a unidade de uma 
pluralidade de normas enquanto representa o fundamento da validade de todas as normas pertencentes a 
essa ordem normativa”. In: KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Traduzido por João Baptista 
Machado. 6ª ed. 4ª tir. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 217.  

98 SUNDFELD, Ari Carlos. Fundamentos de direito público. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 133. 
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 Foram as modernas Constituições, entretanto, que impriram aos princípios seu 

caráter fundamental. A Revolução Francesa e a Independência Americana, na luta por 

direitos  à liberdade, encartaram o movimento constitucionalista que reconheceu a 

necessidade de proteção jurídico-positiva aos direitos individuais, reiteradamente violados, 

aliada ao estabelecimento de limites ao poder estatal. A Constituição, como garantidora 

dos anseios revolucionários, erigiu-se em suprema lei dentro dos ordenamentos jurídicos 

positivos daqueles países, espraiando-se para os demais ordenamentos alienígenas. Da 

supremacia da Constituição exsurge a força normativa dos princípios que, num movimento 

circular, lhe dão sustentação mantendo sua unidade e harmonia. 

Os princípios, não obstante o recente reconhecimento de sua normatividade,  no 

ordenamento jurídico positivo congregam valores que são caros a toda uma sociedade e, 

após inseridos no contexto constitucional, devem ser por todos observados.  

 Como ressaltado na parte introdutória da presente pesquisa, valor aqui considerado 

tem a finalidade de situar a discussão no âmbito jurídico-positivo. Não se discutirá o 

aspecto filosófico de valor, mas demonstrar que os valores no campo de validade jurídica 

da normas são mensagens do discurso normativo principiológico.  Tercio Ferraz, entende 

valores como  

símbolos de preferência para ações indeterminantes permanentes, portanto 
fórmulas integradoras e sintéticas para a representação de consenso social. 
Manifestando interesses, valores são considerados como entidades, compondo 
um sistema em si – mundo dos valores – mas com funções interacionais. [...] 
Valor é prisma, projeto modificador e demarcatório dos comportamentos aos 
quais se dirige99.  
 

 

 Conclui o jurista que é por meio da valoração ideológica, entendida funcionalmente 

como blindagem dos valores, que o sistema mantém sua imperatividade normativa. 

                                                 
99 FERRAZ JR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica: ensaio de pragmática da comunicação 

normativa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 151. 
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 Adota-se, então, o conceito de valor em um aspecto funcional, como sendo as 

mensagens veiculadas pelas normas jurídicas, oriundas da evolução histórico-cultural, de 

caráter modificador e limitativo, que determinam o comportamento das pessoas nas 

sociedades. 

 Miguel Reale, na sua tradicional teoria tridimensional do direito, demonstra que a 

norma para o jurista representa “uma integração de fatos segundo valores, ou, por outras 

palavras, é expressão de valores que vão se concretizando na condicionalidade dos fatos 

histórico-sociais”100. 

 Transportando os valores para as normas jurídicas no espaço estatal, pode-se 

afirmar que os valores veiculados na norma traduzem o querer-ser do Estado, como 

resultado de sua evolução histórico-social. Surge, então, a questão: se há hierarquia entre 

os valores emanados nos comandos normativos. Adeodato, explicitando a visão de 

Hartmann sobre a relação entre valor e valer ou dever ser como resultado da consciência 

humana nas escolhas dos valores, limitada tanto em extensão quanto em intensidade, 

conclui com expressão que bem pode ser aplicada à idéia da hierarquia de valores: “quanto 

mais um valor é captado, tanto mais ele tende a eclipsar os demais”101.   

Inicialmente, há a seleção de valores, segundo as condicionantes histórico-sociais. 

Dentre os eleitos, encontram-se aqueles que com maior intensidade congregam em cada 

área - política, social, econômica - as demais variedades de valores que embora 

“eclipsadas” permanecem no ordenamento jurídico em harmonia, mas subordinadas ao 

valor maior.  

 Nesse sentido, a organização e o exercício do poder nos Estados modernos 

carregaram consigo a presença de valores próprios de sua evolução histórico-cultural. Tais 

                                                 
100   REALE, Miguel. O termo “Direito” e sua tríplice perspectiva histórica. In: Filosofia do direito. 13ª ed. 

São Paulo: Saraiva, 1990. p. 510. 
101 ADEODATO, João Maurício. Axiologia jurídica. In: Filosofia do direito. 2ª ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p. 156. 
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valores encontram-se positivados por meio de normas nas  respectivas Constituições, nas 

quais os valores prevalentes sobressaem como princípios fundamentais, com força 

normativa. Todo esse processo do movimento constitucionalista, do reconhecimentos dos 

princípios constitucionais, foi o responsável pela transformação na teoria dos princípios, 

colocando-os como fonte primeira de toda normatividade no âmbito estatal. 

 Nos Estados federais, portanto, são os princípios constitucionais a fonte primária de 

normatividade, que fundamenta todo o sistema federal. Dentre estes, sobressai com vigor o 

princípio federativo. No Brasil, é princípio expresso estruturador da federação brasileira, 

regendo todos os subsistemas interligados, como o das competências tributárias, a ser 

abordado no próximo item.    

  

4.2. Os valores do federalismo: o princípio federativo e os demais princípios 

constitucionais norteadores da distribuição da competência tributária 

  

A Constituição, como ordenadora da vida estatal e social, traz em seu bojo regras e 

princípios que servem de base a todo o ordenamento jurídico. A competência tributária, 

como não poderia deixar de ser, encontra o seu ancoradouro maior no princípio federativo, 

cláusula pétrea da Constituição de 1988 (art. 60, § 4º, I). Este é um princípio estruturante102 

do Estado. Representa, no plano do direito, uma idéia política que carrega os valores do 

federalismo, caracterizando o Estado como federação. No Brasil, tal princípio tem base 

constitucional, e possui como subprincípios - expressão aqui usada no sentido de derivação 

do princípio federativo-, que representam os valores federativos: o da descentralização 

político-constitucional, o da autonomia financeira, o da redução das desigualdades sociais 

                                                 
102 Princípios estruturantes representam o querer-ser do Estado, irradiando os valores que veiculam para todas 

as demais normas e princípios constitucionais. RÊGO, George Browne. Os princípios fundamentais e 
sua natureza estruturante na constituição de 1988. In: Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em 
Direito. Recife: UFPE, nº 8, 1997. p. 132. 
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e regionais, o da simetria federal e do respeito às diferenças, o da predominância do 

interesse, da eficiência e o do entrelaçamento sistêmico. Todos garantidores da federação e 

que regedores da partilha de competências tributárias. Em última análise, representam os 

valores do federalismo. Outros princípios também regem a partilha tributária103. A escolha 

pelos que aqui se albergam reside na pertinência direta com o tema tratado. 

O princípio federativo é inerente à forma federal de Estado. Implica 

necessariamente na divisão de poder no território da federação entre os centros de decisões 

políticas, que na federação estão localizados no âmbito dos componentes do Estado 

federal. No Brasil, são três os centros de poder: a União, os Estados-membros e o Distrito 

Federal, e os Municípios.  

A descentralização política importa em conferir, então, o mais alto grau de 

autonomia aos entes federativos. Como visto, o grau de descentralização varia de um 

Estado federal para o outro, dependendo de sua evolução histórica, política, econômica, 

social e, mais recentemente, da inserção na comunidade global, o que demanda maior 

intervenção do ente central. No entanto, qualquer distorção acentuada nesse sentido fere os 

valores do federalismo. No âmbito do direito positivo, atenta contra o princípio federativo, 

o que motiva inferir que é no equilíbrio das forças centralizadoras e descentralizadoras que 

deve caminhar o federalismo. 

Assim, exsurge a repartição de competências como instrumento balizador da 

observância ao princípio federativo, que a ele é ligada de forma umbilical, sendo o 

termômetro que protege as autonomias. 

                                                 
103 Os princípios elencados na presente pesquisa têm pertinência na partilha de tributos. Na instituição de 

tributos, Carraza destaca a incidência de seis princípios: o republicano, o federativo, o da autonomia 
municipal, o da anterioridade, o da legalidade e o da segurança jurídica. In:  CARRAZA, Roque 
Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2003. pp. 44-45.   
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A Constituição brasileira de 1988, em seu art. 1º, anuncia as formas de Estado e de 

Governo adotadas pelo Estado brasileiro quando estabelece que a República Federativa do 

Brasil, é formada pela união – União - indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal. Todos, portanto, dotados de autonomia como assim preconiza os valores do 

federalismo enfeixados no princípio federativo.  

A par disso, a própria Constituição de 1988 cuidou de deixar expressamente 

consignada a autonomia dos componentes da federação brasileira, estabelecendo no seu 

art. 18 que “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”. 

Os efeitos do princípio federativo atingem, então, todos os sistemas inseridos na 

Carta Maior, dentre os quais ressalta a importância do sistema tributário, uma vez que 

representa a efetividade da autonomia político-administrativa, na indicação das fontes de 

recursos por meio das quais os membros do Estado federal brasileiro consolidarão a 

autonomia concedida. De nada vale a outorga de autonomia política e administrativa sem a 

competente autonomia financeira, o que demonstra a importância no federalismo brasileiro 

das disposições insertas a partir do art. 145 da Constituição de 1988, que trata da repartição 

de competências tributárias. 

Na consideração dos demais princípios norteadores da competência tributária, 

adota-se uma visão de sistema, como aqui já se consignou, ou seja, são princípios 

norteadores da competência tributária não somente aqueles expressamente tratados no 

capítulo do Sistema Tributário Nacional, como a doutrina clássica costuma indicar, mas 

todos aqueles  que entrelaçados ao princípio federativo, independentemente de constarem 

expressamente no referido capítulo, explícita ou implicitamente são determinantes na 
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configuração da partilha de competência tributária, por sobre ela irradiarem seus efeitos, 

como expressão da garantia de manutenção e de equilíbrio do sistema federativo. 

 

4.2.1. O subprincípio da descentralização política: veículo condutor da distribuição de 

competências 

 

Nos Estados democráticos de Direito, o ente estatal, como forma de ordenação da 

vida em sociedade, mantém seu sistema jurídico fincado em Constituições. Não se contesta 

a supremacia do poder do Estado nem da respectiva Constituição, que se impõe em nível 

de igualdade perante a ordem externa e como grau máximo perante a ordem interna. 

Internamente, com efeito, o poder pode sofrer divisões, como ocorre com os Estados 

federais. Nestes, ocorre a divisão espacial em razão da existência de vários centros de 

poder, criadores de normas jurídicas, caracterizando dessa forma a descentralização 

política.  

Afirmou-se anteriormente que não existe Estado federal totalmente centralizado ou 

descentralizado. Há uma variação de grau de centralização no federalismo de acordo com 

vários fatores, como a origem histórica, questões políticas, culturais e de eficiência. No 

entanto, a descentralização política é característica do Estado Federal desde sua origem. 

Considera-se descentralização, a par de suas diversas acepções, para os fins almejados 

neste trabalho, a transferência de atribuições de um ente central para entes parciais, tendo 

essa transferência natureza política - capacidade de decisão política - ou administrativa - 

repasse de funções de natureza administrativa. Tem-se a primeira como o princípio 

configurador do Estado Federal, resultando como consectário a autonomia dos entes 

federativos, uma vez que a segunda não se restringe a essa forma de organização estatal.  
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O veiculo condutor da descentralização, política ou administrativa, no Estado 

Federal é a distribuição constitucional de competências, responsável pela idéia de 

autonomia. No entanto, para que a autonomia política não seja apenas formal, há a 

necessidade de que cada entidade subnacional tenha indicadas fontes próprias de receita, o 

que na federação brasileira é feito em sede constitucional. A adequada indicação das fontes 

de receita, incluindo a maneira como esta se processa, fortalece ou enfraquece a 

descentralização política, conseqüentemente a federação.  

A título ilustrativo, pode-se citar o exemplo do ICMS na federação brasileira. A 

instituição do tributo, no Brasil, é feita por via de lei. Considerando que a descentralização 

política implica descentralização legislativa, conseqüentemente inovação da ordem jurídica 

para cada um dos centros de poder, regular e dispor de assuntos de seus interesses, o ICMS 

quando faz do legislador estadual mero reprodutor das diretrizes estabelecidas por órgãos 

não-estaduais, obstrui, dessa maneira, a veia da descentralização política, enfraquecendo a 

federação. 

É nesse sentido que se considera o princípio da descentralização política 

fundamental na repartição de competências tributárias, considerando o exemplo acima 

citado como exceção estabelecida pelo Constituinte originário, mas que não autoriza o 

Constituinte derivado a estabelecer outras exceções, sob pena de ferir-se o princípio da 

descentralização política e, em última análise, o próprio princípio federativo.      

 Como decorrência lógica da descentralização política, que se encontra no âmago da 

federação clássica, encontra-se a autonomia dos entes federados. A autonomia, como 

muitas das expressões aplicadas ao direito, comporta uma multiplicidade de acepções. 

Dirige-se, portanto, a concepção de autonomia, para o fim pretendido, à aptidão que os 

entes federativos têm para autolegislação, autogoverno e auto-administração. O conjunto 
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desses elementos é o que dá força à expressão “autonomia” no Estado Federal. A 

existência tão-só de um elemento não confere ao ente federal o status de autônomo.   

A autonomia federativa, portanto, não é só legislativa, como não raro pretendem 

alguns juristas. Muitas vezes um ente pode legislar sob o comando de uma determinação 

de outro. No entanto, nenhuma autonomia subsiste se não há autonomia financeira. É, 

portanto, na repartição equilibrada das competências tributárias que se dá concreção à 

autonomia imanente do Estado Federal.  

Por fim, a descentralização política garante a igualdade jurídica dos entes 

federativos, que deve permear as federações, assumindo sua completude com a igualdade 

nos aspectos financeiros, proporcionada pela autonomia financeira, pela qual a repartição 

de competência tributária é a grande responsável. 

 

4.2.2. A adequada partilha de tributos como garantia da autonomia financeira 

 

Na federação brasileira é a Constituição que delimita o âmbito de atuação das 

ordens jurídicas parciais, assegurando-lhes autonomia política, administrativa e financeira, 

a fim de restarem assegurada a autolegislação, o autogoverno e a auto-administração, antes 

abordados. A autonomia que nos interessa, para os fins da presente pesquisa, é a 

autonomia financeira.  

A autonomia financeira, mais precisamente a autonomia jurídico-financeira, deve 

ser vista sob dois aspectos: o da partilha de competência tributária, por um lado, e as 

transferências de recursos, por outro. A primeira, propicia o auferimento de receitas 

originárias, e a segunda, das chamadas receitas derivadas. Ambas constituem fontes de 

recursos capazes de proporcionar a autonomia financeira do ente federativo, o que justifica 



 87

que na federação os sistemas de partilhas, seja de repartição de competências tributárias, 

seja de transferências de receitas, devem sempre perseguir o equilíbrio.  

Fernando Rezende esboça um modelo teoricamente ideal de partilha, que nesta 

pesquisa se houve por bem denominar de “partilha qualitativa”,  a partir de três principais 

bases econômico-tributárias – a propriedade, o consumo e a renda-, devendo ser repartidas 

a cada um dos entes da seguinte forma: a) a propriedade imobiliária, por ser fisicamente 

imutável integraria o âmbito das competências municipais; b) o consumo que se concentra 

em um espaço de maior amplitude ficaria ao encargo dos Estados; c) a renda, por 

conseguinte, pertenceria ao governo central em razão de poder ser tributada em qualquer 

parte do território nacional. Conclui o autor, todavia, que tal modelo conquanto ideal é 

impossível de ser efetivado, cabendo a cada federação encontrar o caminho que melhor 

seja adequado às suas peculiaridades. Ressalva, ainda, que nas federações com elevadas 

disparidades regionais, a solução é encontrada em um eficiente sistema de transferências 

compensatórias104. 

Não obstante a importância do sistema de transferências no federalismo 

assimétrico, como o brasileiro, comunga-se com o pensamento de Sampaio Dória, para 

quem o sistema de partilha tributária proporciona maior autonomia que o sistema de 

transferências, uma vez que este é mais vulnerável às influências e providências de outro 

poder tributante105. Não é diferente o pensamento de Misabel Derzi, quando alerta sobre a 

interpretação equivocada, pela União, do art. 160 da CF, decorrendo daí toda a sorte de 

bloqueios e de retenção de recursos indevidos, com fundamento em créditos 

unilateralmente reconhecidos por aquele ente político. Segundo a autora, quanto maior for 

o volume de recursos arrecadados pela União, a serem posteriormente transferidos aos 

                                                 
104 REZENDE, Fernando. Reforma tributária e federação. In: MORHY, Lauro et al (Org.). Reforma 

tributária em questão. Brasília UNB, 2003. p. 155. 
105  DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky, 

1972, p. 19-20. 
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Estados e Municípios, maior o grau de dependência política e financeira destes106. O 

mesmo raciocínio da mestra mineira pode ser utilizado em relação às transferências dos 

Estados aos Municípios. Mesmo as transferências constitucionais sofrem toda a sorte de 

empecilho como demonstra a jurista de Minas Gerais. Tais colocações justificam o foco da 

presente pesquisa especificamente sobre a partilha de competências tributárias, pois 

acredita-se que  esta é a forma mais segura de garantia das fontes de recursos. Não se 

desprezam as transferências de receitas tão em voga no federalismo fiscal e tidas como 

poderoso instrumento quando as diversidades são muito grandes. No entanto, a autonomia 

financeira como característica do Estado federal é melhor representada pela repartição de 

competências tributárias.   

É nessa linha que a autonomia financeira, como princípio programático, além de 

representar um fim a ser perseguido, deve nortear a repartição de competência tributária. A 

autonomia, inclusive a financeira, como dito antes é traço paradigmático da federação.    

Com acerto, Misabel Derzi nega a distribuição de renda - aqui entendida como 

transferência de receita tributária e não repartição de competência - como característica do 

Estado Federal, sob o argumento de que a renda é necessária para cumprimento das 

atribuições em qualquer comunidade parcial, inclusive nos casos de descentralização 

meramente administrativa, seja o Estado federal ou unitário. Acrescenta que a idéia da 

renda como característica essencial do federalismo pode levar a ilações errôneas, como a 

de ser a União, por ser o poder central, mais forte e superior hierarquicamente, o que não 

se coaduna com a igualdade jurídica que deve prevalecer no federalismo107.  

                                                 
106 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Federalismo, Estado democrático de direito e reforma tributária. In: 

Revista Jurídica da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, v. 1, n. 1, , jan./jul., 2000. 
pp. 28-30. 

107 DERZI, Misabel de Abreu Machado. Fundamentos da competência tributária. In: Revista de Direito 
Tributário, São Paulo, Revista dos Tribunais,  v. 13-14, p.106-107. 
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De fato, o que vai caracterizar a efetiva autonomia financeira, esta sim 

caracterizadora do Estado federal, é a indicação de receita própria do ente, sobre a qual ele 

pode exercer sua performance autonomista de legislar, administrar e gerir as próprias 

receitas. Pela via das transferências, não obstante haja a garantia de uma certa fonte de 

recursos ao ente federado, não se pode dizer da presença de elementos caracterizadores 

específicos do Estado federal, uma vez que a legislação, as condições para as 

transferências são todas estabelecidas pelo ente detentor das receitas próprias transferidas. 

Gustavo Cavalcanti tece outro contorno à questão, colocando a distribuição de 

renda como corolário de uma descentralização jurídico-política, o que inevitavelmente a 

conduz a peça essencial do federalismo108, posição da qual se ousa discordar por não se 

vislumbrar nas transferências de receitas, a possibilidade de inovação da ordem jurídica 

pelo ente beneficiário, por via da legislação, o que só poderá ser exercido pelo detentor da 

competência para instituir o tributo, esta sim característica da descentralização jurídico-

política.  

Sendo a autonomia característica do Estado federal, operada pela via da 

descentralização de poderes, descentralização esta não meramente administrativa, pois esta 

não garante autonomia, mas jurídico-política que propicia a autolegislação, o autogoverno 

e a auto-administração, não há como negar a necessidade de fontes de recursos próprios 

para caracterizá-la. A autonomia efetiva, com efeito, depende da existência de recursos. É 

nesse sentido, que a federação brasileira ao tempo em que confere autonomia formal aos 

seus entes, conferindo-lhes competências políticas, mas não destinando recursos 

suficientes para provê-las ou deferindo maior fonte a um ente que a outro, promove o 

desequilíbrio da federação, atingindo negativamente a igualdade jurídica que deve permear 

o plano federativo. É nessa direção que Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho afirma que 

                                                 
108 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 

1999. p. 55. 
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em “sendo a Federação um pacto de igualdade entre as pessoas políticas, e sendo a 

autonomia financeira o penhor da autonomia dos entes federados, tem-se que qualquer 

agressão ainda que velada, a este dogma, constitui inconstitucionalidade, a teor do art. 60, 

§ 4º, I, CF/88”109. Em capítulo próprio será abordada a prevalência das contribuições, de 

competência exclusiva da União, com exceção das contribuições previdenciárias dos 

servidores dos Estados e Município, como ponto do atual desequilíbrio na partilha 

tributária.  

  Fixou-se, portanto, o entendimento de que a repartição de competências é o 

veículo que melhor proporciona a autonomia financeira, sendo esta elemento característico 

da federação. No Brasil, tal autonomia está fincada na possibilidade de instituir tributos 

para a satisfação das necessidades de cada ente federativo. Daí que a descentralização, 

traço característico do Estado Federal, está intimamente relacionada com as medidas 

assecuratórias da autonomia dos componentes da federação.  

A repartição de competências, por seu turno, revelando o grau de descentralização 

de cada federação, propicia aos entes maior ou menor autonomia. Portanto, a adequada 

indicação de fontes para obtenção de recursos, previstas na Constituição, proporcionam 

autonomia a cada uma das ordens jurídicas parciais integrantes do Estado federal.  

  Nesse sentido, a Constituição dotou cada ente da federação de competência para 

impor, arrecadar, gerir e efetivar despesas necessárias às suas necessidades. São esses 

traços caracterizadores da autonomia financeira que a diferenciam da mera 

descentralização administrativa beneficiária de rendas, pois esta fica sempre à mercê das 

políticas do poder central.  A divisão de competência é rígida, a fim de evitar o subjugo de 

um ente ao outro, uma vez que não há hierarquia entre eles. É na compatibilidade das 

                                                 
109 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. A reforma tributária e a autonomia municipal: o respeito ao 

pacto federativo. In: RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes e ROCHA, Ernesto dos Santos Chaves. 
A reforma tributária. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 2000. p. 77.  
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competências administrativas recebidas com as fontes de recursos conferidas pela 

Constituição que estarão os entes parciais capacitados a cumprir eficientemente as 

atribuições que lhes foram conferidas. 

 Por tais razões, é que o princípio da autonomia financeira, como uma das 

expressões do princípio federativo e dos valores do federalismo, é determinante na 

repartição de competência tributária, sendo sempre um fim a ser perseguido. A autonomia 

financeira dos entes federativos na Constituição de 1988 é estabelecida no Capítulo I, do 

Título VI, que trata do sistema tributário nacional. Reitere-se que, para o efeito de 

descentralização política, compreendendo a autonomia financeira, esta é melhor 

representada pela repartição de competência tributária, pelas razões acima expostas.  

 

4.2.3. O subprincípio da simetria federal e o respeito às diferenças: a competência 

tributária como instrumento compensador 

 

Fixou-se na presente pesquisa que assimetria e simetria nos Estados federais são 

caracterizadas pelas desigualdades no tocante à população, território, riqueza das pessoas e 

do Estado, etnia, religião e outros, no primeiro caso. O segundo consiste na inexistência de 

tais desigualdades. Tal definição aplica-se, respectivamente, à assimetria e simetria de 

fato110. O conhecimento e o reconhecimento desses elementos na federação são de grande 

importância no federalismo cooperativo atual, em que a cooperação e a solidariedade 

devem ser concedidas na medida certa, a fim de resguardar o equilíbrio federativo. 

                                                 
110 Torrecillas classifica assimetria e simetria em: de facto ou de jure, ou de fato e de direito. In: RAMOS, 

Dircêo Torrecillas. O Federalismo assimétrico. 2ª ed. Rio de Janeiro:Forense, 2000. pp. 64-65. 
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O Estado federal em sua essência é assimétrico ou desigual111, em geral no tocante 

aos aspectos geográficos, populacionais, de riqueza e do tamanho do Estado. Tais fatores 

preocupam aqueles que adotaram a forma federal de Estado. Exemplo disso é a evolução 

do federalismo nos mais diversos Estados federais112, que buscam soluções para contornar 

as assimetrias no sentido de preservar e aperfeiçoar a federação. A correção de tais 

distorções são viabilizadas mediante tratamento simétrico de direito ou assimétrico de 

direito. Assim, do federalismo dual - tratamento simétrico de direito - evoluiu-se até 

chegar-se ao federalismo cooperativo atual - tratamento assimétrico de direito.  A 

cooperação, segundo Torrecillas, tem consistido nas divisões regionais, por grupo de 

Estados; na partilha de tributos; na concessão de incentivos fiscais e modalidades afins; e 

na redistribuição de receitas. A essas formas de superação das diversidades o autor 

denominou de federalismo assimétrico113.  

Dentre os arranjos citados, o que mais de perto interessa à presente investigação é a 

partilha de tributos, ou seja, mais precisamente verificar se a partilha de tributos tem 

contribuído para a superação das diversidades da federação brasileira, ou se está presente o 

que se convencionou aqui chamar de valoração igualitária das diferenças dos entes 

federativos. 

Conforme entendimento aqui fixado, as assimetrias de fato são da essência da 

federação. Passam a integrar o plano do direito positivo quando reconhecidas pelo 

ordenamento jurídico. No Brasil, o reconhecimento das assimetrias permeia todo o texto 

constitucional, o que lhe confere o status de princípio. O art. 3º, III, da CF/88 assegura 

                                                 
111 Por isso considera-se a assimetria um elemento constante em todos os Estados federais, e não um tipo de 

federalismo. A par disso, mesmo os Estados Unidos que se reuniram por agregação, deram-se conta de 
suas assimetrias avançando do federalismo dual, que os caracterizaram inicialmente, para um 
federalismo de cooperação, a fim de corrigir as assimetrias.  

112 Dircêo Torrecillas aponta que as diversidades na federação preocupam países como a Suíça, os Estados 
Unidos e a Espanha. In: RAMOS, Dircêo Torrecillas. O Federalismo assimétrico. 2ª ed. Rio de 
Janeiro:Forense, 2000. p. 59. 

113  Idem. p. 60. 
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constituir objetivo do Estado federal brasileiro a erradicação da pobreza e da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. Portanto, o 

reconhecimento das desigualdades e sua superação é um princípio e um fim da federação 

brasileira, em total sintonia como uma das expressões do princípio federativo. Outros 

dispositivos da Carta Maior de 1988 evidenciam o reconhecimento das desigualdades e a 

vontade de superação: o art. 23, parágrafo único, outorga à lei complementar o 

estabelecimento de normas visando a cooperação entre todos os componentes da federação 

com vistas ao equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional; o art. 43 

prevê o tratamento a ser dispensado às regiões e as medidas viabilizadoras da redução das 

desigualdades, incluindo a concessão de incentivos regionais no que se refere a “isenções, 

redução ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou 

jurídicas” (art. 43, § 2º, III);  o art. 170, VII, traz como princípio geral da ordem econômica 

“a redução das desigualdades regionais e sociais”. 

Dos dispositivos constitucionais destinados ao Sistema Tributário Nacional, 

exsurge o princípio que a Constituição procurou aplicar nas mais variadas áreas tratadas 

pela Carta Maior: o art. 151, I, veda à União a imposição de tributos não-uniformes no 

território brasileiro, bem como que estabeleça distinção ou preferência a qualquer uma das 

demais entidades subnacionais, ressalvando, no entanto, a concessão de incentivos fiscais 

para a promoção do equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as regiões do 

Estado federal brasileiro; em relação ao ICMS, a Constituição prevê a paridade mínima das 

alíquotas internas em relação às interestaduais (art. 155, § 2º, VI), reconhecendo que o 

relacionamento interestadual não pode se sobrepor às peculiaridades internas dos Estados; 

o art. 155, § 2º, XII, g, prevê a possibilidade de concessão e revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais, observadas a edição de lei complementar e a deliberação 

dos Estados. Mais precisamente todos os dispositivos que se encontram na seção da 
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repartição das receitas tributárias (art. 157 a 162) - embora caracterizadamente tratem de 

matéria de direito financeiro, por regular as relações jurídicas entre os entes federativos, e 

não entre Estado e contribuintes, encontram-se no capítulo do Sistema Tributário Nacional 

– reconhecem as diferenças dos entes federativos e propõem a correção: a) por meio de 

transferências de recursos de ente competente para instituir o tributo para outro ente 

federativo, incluindo as transferências diretas e as indiretas; b) pela via das transferências a 

fundo específicos - FPE e FPM; c) para financiamento de programas de desenvolvimento 

de Regiões - Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

Especificamente em relação à repartição de competência tributária, pode-se 

depreender que alguns dispositivos constantes da Constituição de 1988, na sua forma 

original, já permitiam o reconhecimento das assimetrias de fato: decorrente de sua 

formação sui generis o Distrito Federal, além de ser posto no mesmo plano dos Estados, 

foi-lhe atribuída competência para a instituição também dos impostos municipais (art. 

147). Recorreu-se, assim, ao tratamento assimétrico de direito para corrigir uma 

desigualdade; o cometimento à União da competência para instituir empréstimos 

compulsórios e contribuições especiais, respectivamente arts. 148 e 149, demonstra, num 

primeiro momento, o reconhecimento de assimetria natural ou de fato existente na 

federação, ou seja, a prevalência do ente central nas questões de interesse nacional, como 

guerra externa, calamidade pública, investimento de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional e intervenção no domínio econômico. Em contrapartida, os mesmos 

dispositivos buscam de forma assimétrica de direito ponto de harmonização para 

desigualdade. 

Note-se que o art. 145, por si só, estabelece uma simetria de direito, pois as fontes 

de receitas foram distribuídas na forma de igualdade numérica para todos os entes políticos 

da federação. Pelo dispositivo, tanto à União, como aos Estados e ao Distrito Federal, e aos 
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Municípios, foi deferida competência para instituir taxas, impostos e contribuições de 

melhoria.  Essa era a clássica repartição das competências, que vigia também 

anteriormente à atual Constituição. No entanto, voltando-se para a partilha dos impostos, 

estabelecida nos arts. 154, 155, 156, 154, I e II, nota-se que há o reconhecimento de 

diversidades, da assimetria de fato, ao menos no tocante à quantidade de impostos deferida 

a cada um dos entes federativos, no reconhecimento do interesse nacional com a 

possibilidade de instituição, pela União, de impostos extraordinários, e no deferimento à 

mesma União, da competência residual para a instituição de novos impostos não previstos 

na CF. Os mesmos dispositivos citados, ao tempo que reconhecem as diferenças, procuram 

corrigi-las. Em relação ao caráter de “partilha qualitativa”, aqui considerada a adequação 

de cada imposto ao ente a que tenha sido deferido, relevando as reais necessidades, 

despesas, e efetiva possibilidade de autonomia, fica difícil aferir o grau de assimetria 

reconhecida pela Constituição entre os entes federativos, pelas insuficiência de critérios 

utilizados na referida distribuição, em decorrência de razões que se irá expor em item 

próprio. 

Na parte inicial da presente pesquisa, quando se tratou de assimetria versus simetria 

na federação, firmou-se o entendimento que a melhor forma de correção das desigualdades, 

ou assimetrias de fato, é o tratamento assimétrico de direito. A igualdade absoluta para 

todos, como aqui diversas vezes reiterado, produz verdadeiramente a desigualdade.  

De fato, perceber a intensidade das desigualdades naturais – a distribuição inicial de 

Oppenheim - e promover as exatas medidas de jure para corrigi-las – a redistribuição que 

promova a igualdade, não é tarefa das mais fáceis. Por esse prisma, a assimetria de direito 

deve possuir limitações sob pena de agravar ou criar novas desigualdades, ou novas 

assimetrias. Nesse contexto é que se considera como complemento do princípio da simetria 



 96

federal, o respeito às diferenças, que não devem ser agravadas por medidas de direito que, 

na sua origem, buscavam corrigi-las.  

A Constituição de 1988, no tocante ao sistema de competências tributárias, 

originalmente reconheceu as assimetrias de fato em vários de seus dispositivos e buscou 

formas de corrigi-las ou harmonizá-las em prol da federação, como visto acima. As 

distorções iniciais na aplicação da assimetria de direito são, nesta investigação, 

consideradas, como exceção estabelecidas pelo Constituinte originário, não autorizando o 

Constituinte derivado, a despeito de correção das desigualdades, utilizar-se das assimetrias 

de direito já existentes no texto constitucional, agravando as desigualdades de fato dos 

entes federativos. 

Infelizmente não é o que tem ocorrido.  A utilização que vem sendo feita pelo 

Constituinte derivado, por via do art. 149 da CF/88, que outorga à União a competência 

para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, e de categorias 

profissionais ou econômicas, consideradas as duas primeiras como as que mais têm sido 

utilizadas como tratamento assimétrico de direito, tem contribuído para acentuar as 

desigualdades de fato entre os componentes da federação. Aqui ocorre o fenômeno inverso 

na correção das desigualdades. Em regra geral, as desigualdades de fato devem produzir 

impactos sobre a escolha do tratamento assimétrico a ser conferido em determinado 

ordenamento jurídico. No caso citado, ou seja, a criação de novas fontes de receitas a um 

ente da federação em detrimento dos demais, sem a necessária compensação, reproduz a 

desigualdade ao inverso: a assimetria de direito agrava ou cria novas desigualdades de 

direito que se refletem nas desigualdades de fato já existentes.  

Distorções desse jaez na correção das assimetrias pode levar à percepção de que o 

federalismo cooperativo se presta a servir a interesses autoritários e centralizadores. Como 

observa Paulo Bonavides, em prejuízo de uma autonomia, que na verdade, nunca desfrutou 
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do prestígio de uma tradição histórica114. Numa visão mais otimista, prefere-se 

compartilhar do pensamento de Zimmermann, pontuado por Ramos Tavares, para quem o 

federalismo cooperativo reveste-se de duas modalidades: o autoritário e o democrático115. 

Nesse último até podem ocorrer distorções, mas há sempre a vontade de se proceder à 

correção para restaurar o equilíbrio. No autoritário, as medidas corretivas são tão-somente 

formais encobrindo o real intuído de subordinação das entidades subnacionais ao poder 

central.  

É assim, pois, que a partilha de competência tributária se apresenta no ordenamento 

jurídico como instrumento compensador das desigualdades. Cabe ao Constituinte, seja ele 

originário ou derivado, reconhecer as diferenças existentes – de fato - entre os 

componentes da federação, estabelecer a exata medida a ser corrigida - dar-lhes o valor 

adequado a ser corrigido - e por fim adotar tratamento assimétrico adequado para correção 

daquelas diferenças, nem mais nem menos.      

 A conformação das assimetrias consiste no entendimento ora exposto, em se 

estabelecer uma harmonia que possibilite cada ente federado se desenvolver consoante 

suas peculiaridades e vontade, sem afronta ao modelo federal. É o primado do direito de 

“ser” diferente. Não se prega aqui uma simetria de direito que estabeleça um atendimento 

padrão aos que compõem a federação, resultando numa igualdade numérica e 

desigualitária, nem uma assimetria de direito que ultrapasse a medida das diferenças, 

favorecendo mais que o devido, mas a criação de um terreno fértil onde as assimetrias 

sejam somente características federativas, respeitadas e observadas na construção do 

sistema de competências tributárias, seu instrumento compensador. 

 

                                                 
114 BONAVIDES, Paulo. O Estado federal. In: Ciência Política. 10ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 

2002. pp. 189-190. 
115 TAVARES, André Ramos. Federalismo simétrico e assimétrico. In: Curso de direito constitucional. 2ª 

ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2003. pp. 796-797. 
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4.2.3.1. A redução das desigualdades sociais e regionais: princípio presente na 

repartição de competência tributária 

 

Foi dito no item anterior que o reconhecimento das desigualdades e sua superação é 

um princípio e um fim da federação. Com base na parte final do mesmo inciso III, do art. 

3º, da CF/88, o princípio da redução das desigualdades sociais e regionais também erige-se 

como princípio e objetivo a ser perseguido pela federação brasileira. Reaparece 

expressamente como princípio geral da atividade econômica no art. 170, VII. Seus efeitos, 

à evidência, espalham-se por todo o texto constitucional como princípio e fim do Estado 

federal brasileiro. 

As regiões são formalmente reconhecidas no art. 43 da CF, concebidas sob o 

enfoque administrativo, representando, segundo Bonavides, um grande avanço no sentido 

do prenúncio de uma nova instância administrativa e política: a das Regiões116. Esse 

reconhecimento tem objetivo específico: a redução das desigualdades sociais e regionais, 

por via de medidas tendentes a fomentar o seu desenvolvimento, nas quais se incluem 

incentivos regionais relativos às isenções e outras formas de benefícios (art. 43, § 2º). 

No capítulo do sistema tributário, o princípio da redução das desigualdades sociais 

e regionais é algumas vezes expresso, em outras explícito, nas seções da repartição da 

competência tributária e da partilha de receita, a saber: o art. 151, I, deixa consignado que a 

União não pode dar tratamento diferenciado aos entes federativos, mas tem a possibilidade 

de conceder incentivos fiscais para a promoção do equilíbrio do desenvolvimento sócio-

econômico entre as regiões da federação brasileira; o art. 155, § 2º, XII, g, prevê a 

concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, mediante deliberação dos 

                                                 
116 O mestre cearense é um dos mais ardentes defensores de um federalismo das Regiões. Ao receber com 

otimismo o tímido art. 43, gravou terem sido as Regiões, até a CF/1988, completamente ignoradas no 
contexto constitucional, salvo raras menções sempre ligadas ao desenvolvimento. In: BONAVIDES, 
Paulo. Curso de direito constitucional. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. pp. 357-360. 
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Estados, o que, embora seja fundamentado no equilíbrio das desigualdades, tem sido 

atualmente utilizado de forma distorcida, gerando a chamada “guerra fiscal dos Estados”; a 

seção da repartição das receitas tributárias (art. 157 a 162), com a mesma ressalva feita no 

item anterior de ser matéria de direito financeiro mas constar do capítulo do Sistema 

Tributário Nacional, é fundamentada no princípio da redução das desigualdades sociais e 

regionais, âmago do federalismo cooperativo, principalmente quando de forma expressa 

destina parte do produto da arrecadação federal às regiões (art. 159, I, c).  

A repartição das competências tributárias, como fonte de recursos, é também 

instrumento de paridade entre os entes federativos. Ao se promover, por meio dela, a 

igualdade dos entes federativos, na realidade estar-se-á proporcionando, como reflexo, a 

redução das desigualdades sociais e regionais, pois os Estados e Municípios, em última 

análise, integram as regiões, o que justifica o princípio como um dos que norteiam a 

repartição de competências tributárias. 

  

4.2.4. O interesse como ponto de partida na preservação das peculiaridades dos entes 

federativos 

 

Reiterou-se, por diversas vezes, nesta pesquisa, ser a repartição de competências 

elemento nuclear da federação. Dada, então, a importância de tal partilha, que ao final 

resultará no contorno da autonomia dos membros do Estado federal, considerados sua 

natureza e sua evolução e experiência histórica, mereceu atenção redobrada por parte dos 

responsáveis por sua elaboração. Foi o que se sucedeu na Constituição de 1988, consoante 

grava José Afonso da Silva, de quem a pena e a inteligência influíram decisivamente para a 

configuração do sistema de competências gerais na atual Carta Maior117.  

                                                 
117 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003. pp.475-476. 
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Um dos grandes problemas na partilha de competência, inclusive tributária, é saber 

o que oferecer à competência de cada um dos entes federativos. Tarefa cada vez mais 

difícil, tanto mais complexa se torna a federação. 

Com ares de interpretação autêntica, em analogia ao tipo de interpretação proferida 

pela própria fonte emissora da norma, José Afonso da Silva, colaborador na Constituinte 

de 1988, de quem o anteprojeto apresentado serviu de inspiração aos atuais arts. 20, 21,22 

e 23, da CF/88, afirma que o princípio-critério utilizado na partilha de competências gerais 

é o da predominância do interesse118. 

Consiste a predominância do interesse no estabelecimento de um ponto de 

identificação preponderante entre o ente federativo, considerando sua natureza, e o 

conteúdo material da competência a lhe ser atribuída. Assim, os interesses nacionais e 

gerais competiriam à União, por ser o ente, na órbita federativa, que congrega os demais 

membros do Estado federal, e por responder interna e externamente pela República 

Federativa do Brasil, através de seus órgãos, considerando seu duplo papel na federação. 

Por esse prisma, então, aos Estados competiriam os assuntos de interesse regional, e aos 

Municípios, os de interesse local. 

O art. 30 da Constituição Federal de 1988 estabelece a competência dos Municípios 

para legislar sobre os assuntos de interesse local, corroborando, dessa forma, o princípio 

da predominância do interesse. Nesse particular, a inovação trazida pela Carta de 1988, 

consistiu na utilização da expressão “interesse local” em substituição ao “peculiar 

interesse” usado pelas Cartas anteriores. Na doutrina houve divisão de opiniões, 

entendendo alguns autores tratar-se de mudança restritiva, e outros, de ampliativa119 da 

                                                 
118 Idem. pp. 475-476. 
119 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev., amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. pp. 153-154. 
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competência municipal. Como conceito jurídico indeterminado ou aberto, porém, é 

suscetível de conflitos a serem solucionados pelo Poder Judiciário.  

A dificuldade na determinação dos interesses, contudo, vem apontando, não para a 

superação, mas para a mitigação de tal princípio-critério na repartição das competências.  

A sociedade em sua cadeia evolutiva tornou-se muito complexa. Os interesses que 

permeiam a sociedade política estatal têm variado conforme o tempo e o lugar. Na 

atualidade, na esteira do Estado globalizante, a intervenção estatal tem acentuado a defesa 

de interesses gerais. Estes, voltados ao aspecto unitário do Estado federal, atualmente 

respondem à demanda do Estado de bem-estar, numa direção nacional com vistas ao 

desenvolvimento econômico nacional equilibrado.  Ante tal quadro, tornou-se de extrema 

dificuldade a delimitação dos interesses gerais, regionais e locais, que não raro se 

sobrepõem.  

Não se quer dizer com isso que o interesse não deva ser considerado, sob pena de 

carecer de legitimidade120, mas a própria Constituição de 1988 mostra que não há 

possibilidade de se considerar, em todos121 os casos, interesses mais preponderantes que 

outros, passíveis de atribuição a um só ente. Mesmo no federalismo dual puro, onde as 

órbitas de competências eram consideradas estanques, havia assuntos que interessavam a 

todos os entes da federação, o que contribuiu no aperfeiçoamento do modelo federativo até 

chegar-se ao atual status de cooperação.  

 Em todo caso, ao menos como ponto de partida, o interesse do ente federativo deve 

ser considerado. Não se deve olvidar que por meio do interesse de cada esfera parcial 

preservam-se as suas peculiaridades.  Em havendo conflito de interesses ou interesses em 

                                                 
120 Sobre a questão da legitimidade do poder de tributar, ver GUSMÃO. Omara Oliveira de. A legitimidade 

do poder de tributar e o bem comum. Efiscal, Manaus, Editor Fiscal, ano VII, nº 162, pp. 69-73, 
set./out., 2004. 

121 Vide o rol das competências estabelecidas a todos os entes federativos pelo art. 23 da CF/88, e as do art. 
24 atribuídas à União, aos Estados e ao Distrito federal. 
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demasia que provoque desequilíbrio, deve ser conjugado com outros princípios ou critérios 

que restaurem a harmonia federativa. 

Não é demais dizer, todavia, que não obstante outros critérios possam vir nortear a 

repartição de competências, sempre estará presente o elemento “interesse”, pois não se 

concebe o recebimento de atribuições por parte dos entes federativos totalmente 

dissociados de suas áreas de atuação.  

  Especificamente na partilha de competências tributária, o interesse também se faz 

presente, com mais vigor na atribuição de determinadas espécies de tributos. É importante 

frisar que o interesse, ora enfocado, não é qualquer interesse, como o meramente 

arrecadatório. O interesse que é objeto da repartição de competência tributária é o interesse 

jurídico - que nos Estados de Direito se encontra delineado no âmbito das Constituições - 

de cada membro federativo ou do próprio ente estatal, considerado numa visão unitária,  

Nas taxas e nas contribuições de melhoria, por exemplo, o interesse surge com 

maior latitute, na medida em que a própria delimitação do campo de atuação do ente 

tributante na instituição daquele tributo, além da observância do critério territorial, fica 

vinculada às áreas de atuação administrativa do ente político, que por sua vez, estão 

delimitadas pelas competências gerais estabelecidas nos arts. 21, 22, 23, 24 e 30 da 

Constituição, construídas sob o manto da predominância do interesse, não desprezando a 

ressalva feita anteriormente no tocante à prevalência. 

Percebe-se também a presença do princípio-critério “interesse” nos empréstimos 

compulsórios, porquanto a sua instituição fica condicionada, além da exigência de lei 

complementar, à ocorrência de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, assuntos em que 

no seu todo preponderam os interesses nacionais. Nesta hipótese, o interesse da União é 

prevalente, o que significa que dentre as situações apresentadas a de calamidade pública 
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suscita também o interesse do ente atingido diretamente, Estados, Municípios ou Distrito 

federal. Mas neste caso, não lhes é autorizada a instituição dessa espécie tributária, que foi 

conferida com exclusividade à União. 

O maior problema, no entanto, para efetuar um ponto de identificação entre o 

interesse jurídico protegido do ente federativo e a competência tributária que lhe foi 

conferida reside nos impostos e nas contribuições especiais. O problema é de insuficiência 

de critério, como será visto no próximo capítulo. 

Na repartição dos impostos a lógica do interesse do ente federativo é violada, 

porém não suprimida. Em parte foi adotado o critério do interesse respaldado em técnica 

de base econômica, tendo em vista a mobilidade da matéria tributável, considerando que a 

incidência dos impostos deva recair sobre a propriedade, o consumo e a renda. Com efeito, 

a propriedade imobiliária, por ser imutável, seria de interesse dos Municípios; o consumo, 

pela amplitude, mais de perto interessaria aos Estados; a renda, por seu caráter de 

volatilidade seria de interesse da União. Nesse sentido, o IPTU foi deferido aos 

Municípios, o ICMS aos Estados, e o IR à União.  

A experiência empírica da cobrança, e mesmo o tratamento constitucional dado aos 

referidos tributos, mostram a necessidade de adequação dos interesses. O ICMS, tem 

ocasionado a chamada guerra fiscal, além de ser quase à totalidade regulado por 

instrumentos normativos não pertencentes aos Estados, em clara ofensa às suas 

autonomias. Em razão disso, a doutrina tem torrencialmente apontado para o caráter 

nacional desse tributo. Na falta da observância do interesse jurídico como critério, tem 

prevalecido o critério político, vazado, em grande parte, no interesse meramente 

arrecadatório. 

Por outro lado, os impostos sobre o comércio exterior – IPI e II – são claros 

exemplos em que o interesse preponderante do ente nacional prevaleceu. 



 104

 O mesmo se tem verificado com as contribuições especiais previstas no art. 149, da 

CF/88. A contribuição de intervenção no domínio econômico interessa mais propriamente 

à União, uma vez que esse tipo de intervenção na seara econômica, na esteira do Estado 

globalizador, tem sido o instrumento de que os Estados contemporâneos têm se utilizado 

para as correções de distorções em suas economias, em aberta concorrência com a de 

outros entes estatais soberanos. Todavia, no tocante às contribuições sociais de seguridade, 

os assuntos relacionados à saúde, previdência e assistência social interessam igualmente a 

todos os entes federativos. No entanto, as contribuições de seguridade foram outorgadas, 

com exclusividade, à União, com a exceção da contribuição previdenciária devida pelos 

servidores dos Estados e Municípios, a ambos conferida.  

 É incontestável, portanto, que independentemente do critério, ou critérios, eleitos 

para a partilha das competências tributárias sempre estará presente o princípio-critério da 

predominância do interesse. E mesmo que não haja a prevalência de interesse de quaisquer 

dos entes tributantes, o interesse, por si só, é o ponto de partida inafastável, o que justifica 

ser princípio norteador da competência tributária. 

 

4.2.4.1. O federalismo das regiões: pluralismo de bases para a federação 

  

No debate acerca dos interesses reinantes na federação surge a discussão sobre os 

interesses propriamente regionais, ou seja, aqueles que dizem respeito aos Estados 

pertencentes às “grandes regiões” do território brasileiro, tomando por empréstimo a 

nomenclatura utilizada pelo IBGE na divulgação de suas estatísticas e em razão do qual a 

divisão regional, na prática, se operou no Brasil122. 

                                                 
122 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Geografia-divisão regional. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/default_div_int.shtm/>. Acesso 
em: 28 jun. 2005. 
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 É importante ressalvar que atualmente os interesses regionais têm aplicabilidade 

quando referidos aos entes federativos, uma vez que as regiões não possuem envergadura 

constitucional de ente político, o que não impede os reclamos por sua federalização, 

calcada no reconhecimento de sua autonomia política como novo pluralismo de bases para 

a federação brasileira. Nesse sentido, estar-se-ia criando uma quarta esfera federativa123.  

 A Constituição em vários dispositivos contempla os interesses regionais124 e 

decisivamente reconheceu, na órbita administrativa, a possibilidade de atuação da União, 

“em um mesmo complexo geoeconômico e social”, no sentido de favorecer o 

desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais (art. 43).   

 Na verdade o reconhecimento dos interesses regionais, por parte da Constituição, 

está fincado no tripé estabelecido pelo art. 43, pelo art. 170, VII, e mais contundentemente 

pelo inciso III, do art. 3º, que erige a redução das desigualdades regionais em objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil. 

 Por esse prisma, o avanço para um federalismo das regiões implicaria, no dizer de 

Bonavides, em “uma nova instância, no mais alto grau de self government compatível com 

a relação federativa, longe de enfraquecer os Estados-membros, representaria o órgão de 

competência legítima para conduzir e executar a política de provimento das necessidades 

comuns da Região”125. 

 Reações contrárias à federalização das regiões aconteceram, como aponta o próprio 

mestre Bonavides, no âmbito da Assembléia Nacional Constituinte, quando constituintes 

                                                 
123 BONAVIDES, Paulo. O caminho para um federalismo das regiões. In: Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, Senado Federal, ano 17, nº 65, pp. 115-126, jan./mar., 1980; O planejamento e os 
organismos regionais como preparação a um federalismo das regiões. In: Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, Senado Federal, ano VIII, nº 31, pp. 53-78, jul./set., 1971; SARAIVA, Paulo Lopo. 
Federalismo regional. São Paulo: Saraiva, 1982. 

124 Bonavides dá conta que referências às regiões constam de 17 (dezessete) dispositivos constitucionais, 
estando 3 (três) localizados nas disposições transitórias. In: O federalismo das regiões. In: A 
Constituição aberta: temas políticos e constitucionais da atualidade, com ênfase no federalismo das 
regiões. 2ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 343.   

125  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. 
p. 359. 
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da Região Sudeste estribavam suas posições na possibilidade de separatismo, e 

desagregação da unidade nacional126.  

 Não há dúvidas de que a congregação de grupos de interesses comuns é sempre 

racional e salutar. Compartilha-se com o mestre cearense a idéia de que os Estados 

pertencentes a determinada região teriam seus interesses comuns melhor atendidos e 

administrados por entidade que fizesse parte da mesma estrutura e tivesse a mesma 

identidade do interesse regional cogitado, o que os organismos regionais, tais como 

SUDAM e SUDENE, criados por ente federativo diverso, ficaram a dever.  

 Deve-se, contudo, na dialética doutrinária trazer à baila os cuidados que a criação 

de mais uma esfera federativa estaria a demandar. Não se fala aqui em separatismos ou 

desagregação, mas de equilíbrio federativo. A bem da verdade, a discussão deve ser ampla, 

pelo impacto que uma nova organização política teria nos demais subsistemas 

constitucionais, análise que não se comporta nos objetivos do presente trabalho, mas não 

impede algumas reflexões sobre o assunto no âmbito do sistema de competências 

tributárias.  

 Pois bem, trazendo o debate para a seara tributária, tem-se que o grande problema 

atual para a manutenção do equilíbrio federativo diz respeito ao descompasso existente 

entre as atribuições recebidas pelos componentes da federação e as fontes de recursos 

suficientes para sua consecução, distorção que será abordada com mais vagar no próximo 

capítulo. Por outro lado, a criação de uma nova organização política implicaria no 

crescimento do tamanho do Estado, com o conseqüente aumento de órgãos, cargos, pessoal 

e demais despesas que toda nova estrutura requer, o que demandaria medidas de 

compensação redutora nas demais estruturas estatais e/ou previsão de novas, ou reforço, 

das fontes de receitas. Por isso, em discordância ao mestre, nem através do Judiciário ou 

                                                 
126 Idem. p. 359. 
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mesmo de emenda constitucional seria possível, de imediato, a constitucionalização 

política das Regiões. Caso contrário, o atual quadro de desequilíbrio federativo na 

distribuição das competências e das rendas potencialmente se agravaria. Mudança de tal 

envergadura, com reflexos nos demais subsistemas constitucionais, principalmente na 

partilha de tributos, instrumento nuclear da federação, somente poderia ser viabilizada pela 

via de uma nova Constituição, momento de ruptura com a ordem anterior para se 

estabelecer uma nova. 

 Há que se considerar, ainda, se sob a perspectiva de manutenção das atuais regras 

de repartição de competências tributárias, a criação do ente regional propiciaria renda 

suficiente para se caracterizar a autonomia financeira da região, contribuindo para a 

redução das desigualdades, neste caso, interregionais. Entende-se que não. A questão é de 

simples verificação estatística. Conforme se pode observar dos gráfico 1 e 3 – inserido no 

capítulo V -  elaborados com base em dados levantados pelo IBGE e CONFAZ, as Regiões 

Sul e Sudeste concentram a riqueza brasileira, o que produz reflexos na arrecadação 

tributária dos Estados e Municípios que as compõem. A reflexão corrobora o que se disse 

acima: nova estrutura política carece de revisão constitucional de latitude, mormente no 

sistema tributário, o que somente poderá ser viabilizado sem atropelos por uma nova 

Constituição, em benefício do equilíbrio federativo.  

 

4.2.5. A eficiência e o atendimento das diversidades 

 

Eficiência é um conceito econômico, como bem pondera José Afonso da Silva.   

Para o mestre, eficiência, numa concepção geral, significa “fazer acontecer com 
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racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas 

importam em relação ao grau de utilidade alcançado”127. 

João Bosco Leopoldino da Fonseca insere a eficiência no bojo daqueles princípios 

que caracterizam o novo Direito Econômico. Citando Richard Posner, enfatiza que a 

economia não está desprovida de uma escala de valores, valendo-se daqueles impingidos 

pela política, pela moral e pelo direito. O fundamento dessa escala de valores é a 

eficiência, em razão de ser “o homem um maximizador racional de seus fins na vida, de 

suas satisfações”128. 

À propósito, a eficiência não é somente característica do novel Direito Econômico, 

nem permeia somente os meandros da iniciativa privada, mas é princípio que se erige, e se 

exige, modernamente nas mais diversas searas da atuação pública, incluindo a normativa. 

No entanto, somente com a EC nº 19/1998, que alterou o art. 37, caput, passou a constar 

expressamente do texto constitucional de 1988, na parte que trata da Administração 

Pública. Nessa esfera, a eficiência consiste em, racionalmente, obter-se melhores 

resultados, considerando os recursos de que se dispõe e a menor custo129.   

 O princípio da eficiência na repartição de competência tributária encontra seu 

fundamento no princípio federativo. Na verdade, a eficiência é estreitamente ligada ao 

surgimento da federação. A necessidade de divisão territorial do poder é oriunda da 

vontade de tornar mais eficiente a provisão de bens e serviços públicos com a criação de 

diferentes âmbitos de administração, aproximando, assim, as realidades locais das fontes 

de poder. Com efeito, o princípio da eficiência na partilha tributária consiste na obtenção 

de melhores resultados na repartição dos tributos, impingindo os menores custos possíveis 

                                                 
127 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 651. 
128 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Princípio da eficiência. In: Direito econômico. 4ª ed. rev. e atual. 

Rio de Janeiro: Forense,  2002. pp. 36-37. 
129 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 651. 



 109

em decorrência das diversidades existentes na federação, com vistas à autonomia 

financeira de seus componentes, com o que propicia o seu perfeito funcionamento e 

desenvolvimento nacional, que geram o bem-estar das pessoas que habitam seus territórios. 

Incluem-se aqui o atendimento das necessidades decorrentes da nova sociedade oriunda de 

um mundo globalizado e dos avanços tecnológicos, que está a exigir uma atuação eficiente 

do poder público, sendo necessário para isso a revisão das estruturas jurídicas130.  

O princípio da eficiência, portanto, importa na manutenção do equilíbrio financeiro 

entre os entes federativos proporcionado pela partilha, daí dizer que é comando obrigatório 

a ser observado pelos operadores do direito, dentre os quais se encontra o constituinte 

derivado, a quem com maior força o princípio é dirigido impedindo-o de promover 

alteração constitucional que implique em desarmonia na repartição de competência 

tributária. 

  

4.2.6. O subprincípio do entrelaçamento sistêmico: importância na concretização do 

princípio federativo 

 

O esquecimento, por parte dos legisladores e demais operadores do direito, de que 

alguns princípios constitucionais são aplicáveis à partilha de competências, ainda que não 

situados exatamente no capítulo da Constituição dedicado ao sistema tributário, torna 

imperiosa a inclusão, no presente da trabalho, do princípio do entrelaçamento  sistêmico.  

Parte-se da ilação de que a Constituição é um sistema, e como tal deve ser utilizada 

no ordenamento jurídico positivo. Na esteira da teoria dos sistemas de Luhmann131, de que 

                                                 
130 CAVALCANTE, Denise Lucena. Crédito tributário: a função do cidadão-contribuinte na relação 

tributária. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 23. 
131 CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena; BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas 

Luhmann. Traducción de Miguel Romero Peres y Carlos Villalobos. México: Universidad 
Iberoamericana, A.C., 1996, p. 19-20. 
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outros subsistemas integram um sistema maior, independentes mas comunicáveis entre si, 

tomamos a repartição de competência tributária como um subsistema que integra o 

contexto da Constituição.  

Nesse sentido, a necessária conexão do subsistema de partilha de competências 

tributária é imperativa. Com efeito, todos os princípios que estão no contexto 

constitucional têm possibilidade de se comunicar entre si e, com a necessária adequação, 

serem utilizados pelos demais subsistemas constitucionais. É assim com a repartição de 

tributos ora analisada. O princípio da redução das desigualdades sociais e regionais, como 

visto, embora não esteja expressamente - tem morada explícita - no capítulo do sistema 

tributário nacional, é de todo aplicável à distribuição de competências, entrelaçado que é 

ao princípio federativo. 

 

4.3. As espécies tributárias – critérios, técnicas e classificação da repartição de 

competência tributária: a preocupação do legislador constituinte em evitar a 

interferência de um ente na esfera impositiva de outro 

  

Estabelecidos os princípios fundamentais e analisados seus reflexos no sistema 

federativo, orientadores da repartição de competências tributárias, adentra-se no esquema 

de partilha na Carta Magna de 1988.  

A noção de sistema deve estar voltada à concepção de sua pluralidade. O sistema de 

partilha tributária, como não poderia deixar de ser, é um subsistema jurídico dentro do 

sistema tributário brasileiro que, por sua vez, tem suas correlações com o sistema tributário 

geral. Nos Estados federais, o sistema de partilha tributária reveste-se de importância ímpar 

por influir sobremaneira no grau de autonomia financeira dispensada aos seus membros. A 

federação brasileira, no entanto, é peculiar por trazer o sistema tributário, incluindo o 
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sistema de repartição de competências, no bojo de sua Constituição, o que lhe confere 

feições mais rígidas, não encontrando modelo equivalente no Direito comparado, com 

exceção feita à Alemanha, que sistematiza constitucionalmente os tributos, sem contudo 

nominá-los.  No Brasil, o sistema de partilha tributária tem estreita correlação com o 

sistema tributário federado, que leva em consideração a pessoa jurídica titular da 

competência impositiva, para utilizar a classificação de Ricardo Lobo Torres 132.  

Sustenta o mestre da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que o sistema 

federado ideal é uma utopia, tornando-se assim inatingível o equilíbrio no federalismo 

fiscal, em face do excesso de concentração de receitas em favor da União, como 

conseqüência do intervencionismo estatal, da exacerbação da idéia de desenvolvimento 

econômico e das distorções existentes na distribuição das responsabilidades pelo 

fornecimento dos serviços públicos133.  

Não deixa de ter razão o ilustre doutrinador, mas a busca pelo aperfeiçoamento do 

sistema federal de governo e mormente do sistema de partilha tributária deve ser uma 

constante. O ideal é sempre utópico e somente é atingível momentaneamente, porquanto as 

transformações da sociedade são mais céleres que as mudanças das linhas dos 

ordenamentos jurídicos. Assim, a inviabilidade do atingimento absoluto do equilíbrio 

                                                 
132 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 359. 
133 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2005. p. 364. No sentido de ser inatingível a superação dos desequilíbrios regionais, Souto 
Maior Borges enfatiza: “Não passará de uma proposta meramente utópica pretender que aos atuais 
desequilíbrios regionais se contraponha um equilíbrio inter-regional absoluto como valores alternativos. 
Simplesmente porque não é viável uma política econômica, social e financeira (e pois uma política 
tributária), que intente a superação absoluta desses desníveis regionais [...]. O reconhecimento da 
dificuldade, e mesmo impossibilidade de enfrentar esses problemas sociais de modo totalizante ou 
globalizador (holístico) não implica numa atitude de acomodação e quietismo. Admitir a dificuldade 
metodológica dessa superação pela via preconizada, a nivelação inter-regional absoluta, não é nenhuma 
alienação ou insensibilidade diante dos problemas da pobreza social [...]. É então perfeitamente viável- e 
desejável na medida que seu oposto é inviável – implementar uma estratégia política gradual que ataque 
certos problemas e suas causas, e não todos os problemas econômicos e sociais de uma só vez – por via 
tributária ou não. ´E preciso pois eleger certos problemas, estabelecer uma pauta de prioridade, atacando 
problemas mais cruciais e urgentes.” In: BORGES, José Souto Maior. Desequilíbrios Regionais e 
Reforma Tributária. In: Revista de Direito Tributário. São Paulo, Revista dos Tribunais, vol. 33, pp. 
60-61.   
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federativo por via do sistema de partilha tributária não descarta a necessidade constante de 

ser viabilizada a redução das desigualdades que acometem a federação brasileira com o fim 

de maior aperfeiçoamento do modelo.  

 Considerando, como visto, que a previsão constitucional de fontes de recursos 

próprios aos entes federativos importa no reconhecimento de maior autonomia financeira, 

foi a Carta de 1988 que melhor indicou tais fontes, mesmo que seja ainda a União a maior 

beneficiária, não obstante os avanços alcançados pelos Estados e pelos Municípios no 

tocante ao aumento do número de impostos. 

 

4.3.1. Os dispositivos constitucionais que tratam da competência tributária: critérios, 

técnicas e classificação  

 

A Constituição Federal de 1988, como anteriormente apontado, coloca a federação 

brasileira na  vanguarda dos Estados federais ao trazer em seu bojo a partilha tributária, 

estando impregnada do caráter rígido que caracteriza a Carta Maior do Estado federal 

brasileiro. Dedica, pois, o  capítulo I, do Título VI, ao Sistema Tributário Nacional.  

O artigo inaugural, de plano, traz a clássica repartição da competência tributária 

atribuindo aos entes da federativos, o poder-dever de instituir os impostos, as taxas e as 

contribuições de melhoria (art. 145). Os arts. 148 - empréstimos compulsórios - e 149 - 

contribuições especiais - completam o pentágono das espécies tributárias da moderna 

partilha tributária brasileira.  No que tange aos impostos, estes são atribuídos 

nominadamente a cada pessoa pollítica no art. 153 - os da União -, art. 155 - os dos 

Estados e do Distrito Federal - e art. 156 - os dos Municípios. A União recebe, ainda, 

competência para instituir os impostos residuais e os extraordinários (art. 154, I e II).  
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Nova espécie tributária desenha-se por obra do constituinte derivado, que 

estabeleceu a faculdade de ser instituída pelos Municípios e pelo Distrito Federal, 

contribuição incidente sobre a iluminação pública - Emenda Constitucional nº 39, de 19 de 

dezembro de 2002, que inseriu novo artigo, tendo tomado número 149-A. Essa 

contribuição não se enquadra em sua totalidade nas características das espécies tributárias 

delineadas pelo Constituinte de 1988, remanescendo um caráter “sui generis” que não a 

afinam com as demais contribuições em geral, por serem destituídas de finalidade 

específica e por não regularem qualquer setor da atividade econômica. 

A repartição de competência tributária, assim com a partilha de competências 

gerais, passa obrigatoriamente por três momentos: a) a definição do objeto da distribuição; 

b) a escolha dos critérios; c) a escolha das técnicas a serem utilizadas.  

 Aurélio Buarque de Hollanda traz seis definições para a expressão  “critério”, 

dentre as quais duas ajustam-se ao sentido ora empregado: a) aquilo que serve de base para 

comparação, julgamento ou apreciação; b) caráter, norma ou modelo que serve para a 

apreciação de um objeto  - coisa, idéia, acontecimento. Define, por outro lado, a expressão 

“técnica”, na acepção que se conforma com o sentido do presente texto, como a maneira, 

jeito ou habilidade especial de executar ou fazer algo134. 

 Nesse sentido, na repartição de competência tributária a escolha do que – o quê - se 

vai distribuir é representada pela definição das próprias espécies tributárias, ou seja, a 

indicação do objeto da distribuição. No caso, os impostos, as taxas, as contribuições de 

melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. 

 O passo seguinte diz respeito aos critérios a serem utilizados na referida partilha ou 

como vão ser distribuídos os tributos já definidos, por assim dizer, quais as bases ou os 

modelos para a distribuição ser operada – critério territorial, material, e contraprestacional. 

                                                 
134 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. 

3ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. pp. 582 e 1935. 
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 Ato contínuo, processa-se a definição a quem distribuir este ou aquele tributo. Para 

tanto, o legislador constituinte utilizou-se de técnicas para a execução da partilha, 

considerado o destinatário da competência e a que título recebe a incumbência, se em 

caráter privativo, comum ou exclusivo. Da análise das técnicas utilizadas a doutrina tem 

criado uma variedade de classificação da partilha tributária, a ser vista nos próximos 

tópicos.  

 

4.3.1.1 Os critérios  

 

O constituinte de 1988 se utilizou para a distribuição da competência tributária no 

Estado brasileiro, como critério inicial, o critério da territorialidade. A preocupação reside 

em evitar a interferência de um ente na esfera de imposição tributária de outro, o que já 

havia ocorrido no passado. Cada ente federativo recebeu competência para instituir 

determinados tributos dentro de sua respectiva área territorial. Principalmente em relação 

aos impostos de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o critério 

territorial assume grande relevância considerando o aspecto materialmente concorrente dos 

impostos recebidos contrapostos à natureza plural desses entes. Com efeito, pelo critério da 

territorialidade não pode o Município de Manaus exigir o IPTU de imóvel situado no 

Município de Parintins, a título de exemplo. Não se deve confundir, como alerta Roque 

Carraza, o princípio da territorialidade, esfera de incidência dos comandos gerais e 

abstratos contidos nas normas tributárias, com o aspecto espacial da hipótese de incidência 

dos tributos, representado pelas circunstâncias de lugar, definidas em lei, relevantes para 

caracterização do fato gerador135. De último, a territorialidade como princípio, como 

pondera Paulo de Barros Carvalho, não se manifesta expressamente na Constituição, mas é 

                                                 
135 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. pp. 571-572. 
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decorrência inevitável das cruciais diretrizes do sistema, fixando que “o poder  vinculante 

de uma lei ensejará os efeitos jurídicos de estilo até os limites geográficos da pessoa 

política que a editou”136.  

Ao lado do critério territorial, o legislador constituinte valeu-se do critério 

material de distribuição de competências. Ressalte-se que o conteúdo fixado por meio do 

critério material permite a determinação do ponto de identificação preponderante entre o 

ente político, de acordo com a sua natureza, e o respectivo interesse – presente ser esse, 

interesse jurídico, critério-mor da repartição de competências. Daí a afirmação, nesta 

investigação, que o critério do interesse é o ponto de partida da partilha tributária.  

Em relação aos tributos da chamada competência comum, como as taxas, as 

contribuições de melhoria e as contribuições previdenciárias devidas pelos servidores 

públicos acresceu o critério contraprestacional vinculado a quem prestou o serviço ou 

exerceu a atividade.       

No tocante às contribuições de melhoria, às taxas cobradas em razão do exercício 

do poder de polícia e da prestação de serviço específico e divisível e às contribuições 

previdenciárias dos servidores públicos estabeleceu-se como campo impositivo o âmbito 

material da competência em geral, de caráter contraprestacional deferida a cada ente da 

federação. Assim, se cabe à União a responsabilidade sobre os assuntos afetos à emigração 

e imigração, as taxas relacionadas aos serviços prestados nesse âmbito, a exemplo da 

emissão de passaportes, não podem ser instituídas pelos Estados, pelos Municípios, nem 

pelo Distrito Federal. No entanto, todos, inclusive a União, podem estabelecer a cobrança 

de taxas em relação aos respectivos serviços, como a taxa de expediente, presente em todos 

os âmbitos federativos. 

                                                 
136 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 164. 
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Quanto aos impostos, a Carta Magna estabeleceu rol taxativo, nominando e 

estabelecendo materialmente cada uma das exações deferidas à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Diversamente do que ocorre com a partilha das competências em 

geral, coube à União, a competência residual para instituir outros impostos, além daqueles 

que já lhe tenham sido deferidos, mediante lei complementar, desde que não-cumulativos e 

a hipótese de incidência ou a base de cálculo não sejam idênticas às de outros impostos 

discriminados na Lei Maior (art. 154, I). À União, ainda, foi atribuída a faculdade de, na 

iminência ou na hipótese de guerra externa, instituir impostos extraordinários, 

compreendidos ou não na sua competência (art. 154, II). 

No que tange aos empréstimos compulsórios, foi deferida somente à União, 

mediante lei complementar, a possibilidade de sua instituição. 

A Constituição, relativamente às contribuições previstas no art. 149, atribuiu à 

União a competência para sua instituição, com a exceção estabelecida no seu parágrafo 

único (contribuição previdenciária dos Estados, Distrito Federal e Municípios) e no art. 

149-A (faculdade deferida aos Municípios e ao Distrito Federal de instituir contribuição 

para o custeio do serviço de energia elétrica). 

Precisamente em relação aos impostos e contribuições especiais, além dos critérios 

enumerados, o Constituinte de 1988 tem se valido fortemente do critério político, a ser 

visto mais adiante. Na verdade, os atuais critérios têm se mostrado insuficientes para 

estabelecer uma partilha equilibrada entre os componentes da federação, acarretando uma 

série de distorções que esta pesquisa abordará com mais vagar. 
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4.3.1.2 As técnicas e a respectiva classificação 

 

 A Constituição constrói a planta da repartição de competências no Estado federal 

brasileiro a partir da distribuição da competência legislativa que confere a cada um dos 

entes federativos para instituir seus tributos. Assim, revelados os critérios adotados, o 

passo seqüencial é saber como equacionar a distribuição dos tributos entre os componentes 

da federação. Ganha relevo, neste ponto, o predominante interesse jurídico de cada ente da 

federação que deve preponderar na partilha. As técnicas decorrentes a partir daí, 

sistematicamente arranjadas, são objeto de uma multiplicidade de classificações trazidas 

por parte da doutrina nacional137. Adotou-se na presente pesquisa, seguindo Torres138, de 

acordo com a ordenação dos tributos na Constituição Federal, o respectivo destinatário e a 

que título recebe a competência, se em caráter exclusivo ou não, classificá-la em 

competência tributária privativa, comum, residual e exclusiva (extraordinária/regular).  

 A diferenciação que permitiu se chegar a essa classificação consiste em que na 

competência privativa são repartidos a todos os entes tributos da mesma espécie, mas com 

fatos geradores diferentes ou, como bem caracterizado por Sacha Calmon, de forma 

privativa e discriminada139; na competência comum reparte-se para todos os entes políticos 

tributos da mesma espécie tributária, com os mesmos fatos geradores, de maneira genérica 

e comum a todos140; a competência residual caracteriza-se por representar um plus na 

competência originária privativa de um ente, no caso brasileiro, da União, o que é, por 

assim dizer uma “carta aberta” ou um “cheque em branco” assinado pelo constituinte. Por 

                                                 
137  Ricardo Lobo Torres adota a seguinte classificação: privativa, residual, extraordinária e comum. Inclui os 

empréstimos compulsórios e as contribuições especiais no bojo da competência privativa da União. In: 
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. p. 361-363. 

138  A coincidência é meramente terminológica, pois a sistematização dos tributos a exemplo da citada na 
nota antecedente não coincide, em alguns pontos, com a apresentada neste trabalho. 

139 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. p. 68. 

140   Idem. p. 68. 
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último, na competência exclusiva ou extraordinária, sem se revestir do caráter de “cheque 

em branco”, encontram-se todos aqueles tributos deferidos com exclusividade a somente 

um ente, com exclusão dos demais, condicionados ou não à existência de determinados 

eventos, como ocorre com os impostos extraordinários.  

QUADRO - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - CLASSIFICAÇÃO 

 PRIVATIVA COMUM RESIDUAL EXCLUSIVA/EX
TRAORDINÁRI

A 
UNIÃO Art. 153: 

• II 
• IE 
• IR 
• IPI 
• IOF 
• ITR 
• IGF 
 
 
 

Art. 145, II e III, 
art. 149, § 1º: 
• Taxas 
• Contribuição 
de melhoria 
• Contribuição 
previdenciária dos 
servidores públicos 

Art. 154, I: 
• Outros 

impostos além 
dos previstos no 
art. 153 

Art. 149, art. 148 e 
art. 154, II: 
•  Contribuições 
especiais: sociais, 
de intervenção no 
domínio 
econômico, e 
profissionais ou 
corporativas; 
• Empréstimos 
Compulsórios 
•  Impostos 
extraordinários 
 

ESTADOS Art. 155: 
• ITCD 
• ICMS 
• IPVA 

Art. 145, II e III, 
art. 149, § 1º: 
• Taxas 
• Contribuição de 
melhoria 
• Contribuição 
previdenciária  dos 
servidores públicos 

  

MUNICÍPIOS Art. 156: 
• IPTU 
• ITBI 
• ISS 

  Art. 145, II e III, 
art. 149, § 1º:   
• Taxas 
•  Contribuição 
de melhoria 
• Contribuição 
previdenciária 
dos servidores 
públicos 

 Art. 149-A: 
•  Contribuição 
sobre serviço de 
iluminação 
pública 

DISTRITO 
FEDERAL 

Art. 155 e art. 147: 
• ITCD 
• ICMS 
• IPVA 
• Todos os 
impostos 
muncipais (IPTU, 
ITBI, ISS) 

Art. 145, II e III, 
art. 149, § 1º: 
• Taxas 
• Contribuição 
de melhoria 
• Contribuição 
previdenciária dos 
servidores públicos 

 Art. 149-A: 
•  Contribuição 
sobre serviço de 
iluminação 
pública 
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 A competência privativa caracteriza-se pela outorga que faz a Constituição aos 

entes federativos de instituírem impostos específicos, por lei ordinária e por lei 

complementar, no caso do Imposto sobre Grandes Fortunas, todos previstos nos arts. 153, 

155, e 156.  A competência privativa impede que um ente interfira na esfera impositiva de 

outro, ainda que este não a tenha exercido. Relaciona-se aos impostos, que são conferidos 

aos entes de maneira privativa sobre determinados fatos jurígenos141. Robora o caráter de 

privatividade o art. 8º do CTN, que prevê não restar autorizado o exercício da competência 

tributária por ente diverso daquele ao qual a Constituição deferiu a competência, pela falta 

do exercício por parte deste. Tal privatividade, no entanto, é relativizada pelo art. 154, II da 

CF, que autoriza a União a instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em 

sua competência tributária. Ou seja, como bem pondera Paulo de Barros Carvalho, a 

privatividade na competência tributária pertence somente à União142.  

 O caráter de privatividade dos impostos evita a invasão de competência de um ente 

na esfera impositiva de outro, como antes mencionado, o que contorna, de certa maneira a 

preocupação do legislador constituinte, mas do ponto de vista da autonomia financeira dos 

componentes da federação, o véu de privatividade dos impostos somente serve para 

confirmação de lhe terem sido indicadas determinadas fontes de renda específicas, que a 

cada um cumpre tornar efetiva. Não garantem, contudo, pelo fato de serem privativas, a 

suficiência das fontes conferidas.  

 A competência comum diz respeito a atribuição conferida a cada ente da federação 

para instituir tributos da mesma espécie, respeitado o liame entre a atividade administrativa 

e os serviços outorgados ao ente pela própria Constituição. Tal competência contida nos 

                                                 
141 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. p. 68. 
142   CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. pp. 216-217. 
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arts. 145, II e III, e 149, § 1º, abrange os tributos nos quais há a exigência de uma 

contraprestação, como se verifica com as taxas, as contribuições de melhoria e as 

contribuições previdenciárias dos servidores públicos, hipóteses nas quais são devidas ao 

ente que houver prestado o serviço ou realizado a atividade. 

 Na repartição dos tributos de competência comum dos entes políticos, a 

Constituição adotou critério claro e objetivo: tributos iguais devidos àquele ente que 

houver exercido a atividade ou prestado o serviço, o que importa dizer que a materialidade 

da imposição tributária estará em consonância com as peculiaridades e diversidades locais. 

No entanto, os tributos da competência comum, isolados, também não são suficientes para 

atender às necessidades da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

  A competência residual, como visto anteriormente, ao contrário do modelo 

estabelecido para as demais competências em geral na federação brasileira, é deferida 

somente à União, demonstrando mais uma vez o caráter centralizador que acomete a 

repartição de competência tributária do Estado brasileiro. A Constituição, em seu art. 154, 

I, autoriza a União, com exclusividade, por meio de lei complementar, a instituir impostos 

não-previstos no rol daqueles que lhe foram contemplados privativamente no art. 153.  

 A competência residual dá oportunidade à União de ampliar o leque das suas fontes 

de renda por meio da instituição de novos impostos, desde que não tenham fato gerador ou 

base de cálculo próprios daqueles já previamente catalogados pelo Texto Maior. A título 

exemplificativo poderia a União, atendendo aos reclamos de proteção ambiental por via da 

tributação, instituir imposto sobre o meio ambiente143, não obstante vozes da doutrina em 

                                                 
143 GUSMÃO, Omara Oliveira de. Proteção ambiental e tributação: o tributo como coadjuvante na 

concretização do valor constitucional “meio ambiente”. Manaus: monografia apresentada para a disciplina 
temas jurídicos fundamentais no  curso de mestrado em direito da UFPE, 2004; Idem. A tributação como 
instrumento de controle e preservação ambiental. In: Revista Via Legis, Via Legis, Manaus, ano 9, nº 40, 
pp. 3-4, jan. 2005. 
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sentido contrário 144, em relação a essa específica possibilidade, debate, no entanto, que 

foge aos objetivos desta investigação. 

 A competência residual da União mostra, por outro lado, além do seu caráter 

centralizador, o descuido constitucional na compatibilização entre necessidade e 

responsabilidades outorgadas e respectiva fonte de recursos para custeá-las. Sob esse 

prisma, somente a União poderia ver ajustadas eventuais carências com a instituição de 

nova fonte tributária, o que não foi conferido aos Estados e Municípios, os quais com 

muito mais razão apresentam-se, não raro, em situações desfavoráveis, em virtude das 

quais haveria a necessidade de ampliação de suas fontes de recursos. 

 A competência exclusiva ou extraordinária é aquela caracterizada pela reserva de 

determinado tributo a um ente específico, com exclusividade, ou seja, com exclusão dos 

demais.  Nessa categoria encontram-se os empréstimos compulsórios e as contribuições 

especiais: sociais, de intervenção no domínio econômico e profissionais, previstas no art.  

148 e art. 149, e os impostos extraodinários previstos no art. 154, II, todos conferidos à 

União. Mais recentemente, passou a integrar essa classificação a contribuição para o 

custeio do serviço de iluminação pública, facultada sua instituição pelos Municípios e pelo 

Distrito Federal, conforme inclusão do art. 149-A pela Emenda Constitucional nº 30, de 19 

de dezembro de 2002. A caracterização da referida contribuição como da competência 

exclusiva se justifica por ter sido deferida, com exclusividade, aos Municípios. A outorga 

pela Constituição ao Distrito Federal não desnatura a exclusividade, em razão do caratér 

atípico dessa unidade federativa, que não possui divisões municipais. Tanto é assim que 

sua competência tributária abrange a instituição dos impostos dos Municípios (art. 147), 

além dos Estaduais que lhe foram deferidos em nome próprio. 

                                                 
144 FERRAZ, Roberto. Tributação ambiental orientada – possibilidades no Brasil. 8º Congresso 

Internacional de Direito Ambiental. Disponível em: <http://www.planetaverde.org/teses/663-678.pdf>. 
Acesso em: 14 nov. 2004. 
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 Dentre os tributos que se encontram inseridos na competência exclusiva da União, 

encontram-se as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, que hoje 

apresentam força arrecadatória superior à dos impostos, como se verá mais adiante em item 

específico.  

A exclusividade da União na instituição dessa espécie de tributo fortalece seu 

centralismo político e financeiro, sendo as referidas contribuições objeto de barganha 

política dos entes federativos, tendo culminado recentemente com a inclusão na Magna 

Carta (inciso III e § 4º, do art. 159), por meio da Emenda Constitucional nº 42, de 19 de 

dezembro de 2003, a participação dos Estados – inicialmente de 25 %, posteriormente 

alterado para 29% pela Emenda Constitucional nº 44, de 30 de junho de 2004 - e dos 

Municípios - 25% do que competir aos Estados - no produto da arrecadação da 

contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º , da CF.  

Estruturada a partilha de competência tributária da federação brasileira, 

caracterizada pela rigidez de atribuição impositiva, ressaltam a preocupação do legislador 

constituinte de 1988 em evitar a interferência de um ente no campo impositivo de outro145, 

a insuficiência de critérios e a premência de ajustes, a fim de resguardar o necessário 

equilíbrio do sistema federativo, que tem sido afetado em razão do abandono das 

peculiaridades existentes entre os componentes da federação.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. p. 569. 
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5.1. A invisibilidade das diferenças existentes entre os componentes da federação 

brasileira: visão unitária e plural 

  

A repartição da competência tributária pode ser vista sob duplo aspecto: 

atendimento político-formal da descentralização jurídica do Estado Federal e instrumento 

jurídico da obtenção de recursos financeiros. No primeiro caso, não há maiores problemas 

no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que devidamente contemplada na 

Constituição. É na segunda hipótese que reside uma das distorções da federação brasileira.  

Sampaio Dória quando da análise acerca da autonomia política local e da 

conseqüente necessidade de esta sustentar-se financeiramente por imperativo do regime 
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federativo, observa que a questão não é saber se a atribuição de fontes privativas propicia 

uma maior autonomia financeira, mas se isto é desejável e exeqüível na federação 

brasileira. Propõe, então, a questão sob outro ponto de vista ressaltando que nessa matéria 

o importante é a adequação e a suficiência das receitas, sejam elas privativas ou derivadas, 

consoante a atuação de mecanismos objetivos. Prossegue afirmando que é ilusório pensar 

que se atinge a objetividade apenas com a distribuição de receitas privativas. Conclui 

ensinando que o que provoca a dependência é a insuficiência de receitas, se privativas, e as 

incoerências no processo distributivo, quando pautado na subjetividade do ente maior e de 

suas autoridades, se derivadas146.  

O mesmo autor reconhece em outra passagem que é a repartição de competência 

tributária que propicia grau maior de autonomia financeira ao ente federativo, por não 

depender de providências de outro poder tributário147. Daí a importância de sua 

manutenção nos moldes adequados, e sempre prevalente, sobre a partilha de recursos 

financeiros. É neste sentido que o presente trabalho se põe. Quanto mais for propiciada 

autonomia financeira aos componentes da federação pela via da repartição de competência 

tributária, tanto mais a federação se aproxima de seu equilíbrio. Sob esse prisma, a partilha 

de competência tributária na federação brasileira não tem conseguido cumprir seu papel 

instrumental de proporcionar autonomia financeira a todos os entes federativos, 

restringindo-se, em geral, ao atendimento político-formal da descentralização jurídica do 

Estado federal. A descentralização puramente formal acentua-se quando se trata de entes 

de um mesmo plano federativo, como se verá adiante.    

O sistema brasileiro de repartição de competências tributárias é homogêneo na 

distribuição dos tributos na medida em que dá igual tratamento a todos os membros de uma 

                                                 
146 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio. Discriminação de rendas tributárias. São Paulo: José Bushatsky, 

1972, p. 204. 
147 Idem. pp. 19-20. 
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mesma esfera federativa, não levando em consideração suas diferenças. É a igualdade 

numérica referida anteriormente.   

Como ilustração, verifica-se que o ICMS é poderosa fonte de recurso para os 

Estados de São Paulo e do Amazonas, uma vez que estes são pólos de intensa atividade 

econômica imprescindível a uma efetiva arrecadação tributária. O mesmo não acontece 

com o Estado do Amapá, por exemplo, que, embora detenha a mesma competência para 

instituir e cobrar aquele imposto, não o tem como eficiente fonte de recurso por razões 

contrárias às expendidas. Da mesma forma, o ISS atinge seu desiderato nos Municípios 

com maior potencial econômico e, conseqüentemente, arrecadatório. No entanto, não tem 

qualquer expressão nos Municípios menos desenvolvidos. Nem a partilha de receita, chave 

do federalismo cooperativo, acomoda de maneira eficiente tais assimetrias. Com efeito, 

Estado que não tem potencial arrecadatório de ICMS, pouco ou nada tem a partilhar com 

seus Municípios. Assim, sem os recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições, 

resta fragilizada a autonomia real dos entes, ponto crucial no equilíbrio federativo. 

Infere-se, dessa maneira, que a repartição de competência tributária brasileira, em 

alguns casos, é meramente jurídico-formal, uma vez que não leva em conta as economias 

inaptas a gerar recursos, tornando assim vazia a partilha tributária operada. 

 Enfim, as questões ora investigadas no presente capítulo demonstram que não há 

valoração igualitária das peculiaridades dos entes federativos no momento da construção 

do sistema de repartição de competências, mostrando que a adequada repartição de 

competência tributária, como equacionadora da tensão do federalismo, é ainda o grande 

desafio do Estado brasileiro.    
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5.2 As diversidades da federação brasileira sob a ótica do potencial econômico e 

arrecadatório dos entes federativos 

 

 O presente trabalho aponta que as regras de competência tributária não contemplam 

as diferenças existentes entre os componentes da federação brasileira, tornando-as, assim, 

sob esse aspecto, invisíveis no ordenamento jurídico pátrio. 

 Com efeito, torna-se imprescindível, nesta investigação, apontar devidamente tais 

diferenças, a fim de que o escopo almejado não passe apenas de um mero discurso vazio. 

 Para uma adequada abordagem metodológica dividem-se os aspectos diferenciais 

em dois planos: as diferenças existentes entre os entes federativos assim considerados 

numa visão unitária, ou seja, entre União, Estados-membros e Municípios, e num mesmo 

plano federativo de forma plural, ou seja, entre Municípios e entre Estados. 

 Na primeira situação, os aspectos diferenciais entre a União, os Estados e os 

Municípios são oriundos da própria posição político-jurídica assumida por estes na 

federação brasileira. O caráter centralizador que norteia o Estado federal brasileiro, desde 

sua inauguração na Constituição de 1891, em que as antigas províncias reuniram-se numa 

união indissolúvel148, acentua o fosso diferencial entre seus membros. A constante 

preocupação com a manutenção do laço federativo, por maneira inversa, pois a estabilidade 

do pacto federativo reside no equilíbrio das tendências contraditórias, favoreceu o 

fortalecimento do poder da União. 

 Os Estados desde a Carta de 1891 foram, desde logo, reconhecidos como entes 

federados, tendo a autonomia política garantida desde então. 

                                                 
148 “Art. 1º A Nação Brazileira adopta como fórma de governo, sob o regimen representativo, a República 

Federativa proclamada a 15 de novembro de 1889, e constitue-se, por união perpetua e indissolúvel das 
suas antigas províncias, em Estados Unidos do Brasil”. Constituição da República dos Estados Unidos 
do Brasil. 24 de fevereiro de 1891. In: CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições 
brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001. p. 53. 
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 Os Municípios, no entanto, percorreram um caminho mais longo desde o 

federalismo dual adotado pela Carta Federal de 1891, tendo somente reconhecida a sua 

autonomia com a Constituição de 1988, embora sempre estivessem presentes no 

ordenamento constitucional brasileiro.  

 Por outro lado, sendo a União uma ficção jurídica, uma vez que as pessoas moram 

nos territórios dos Estados e, em conseqüência nos Municípios, as diferenças ficam mais 

evidentes quando são confrontadas entre esses entes federativos.  

 Nesse sentido, as diferenças que serão discriminadas com mais vagar situar-se-ão 

neste plano: entre os Estados e entre os Municípios. 

 Muitas são as disparidades existentes no interior das federações, das quais é 

imperiosos citar as geográficas, as populacionais, as étnicas, as religiosas, as sociais, as 

econômicas, e outras tantas. Algumas exercem influência direta na autonomia financeira 

das pessoas políticas integrantes dessa forma estatal. 

 A par disso, as diferenças “de fato”149a serem focalizadas no presente trabalho 

restringem-se àquelas capazes de servirem como fonte de recursos, fazendo desta via o 

amparo fundamental na caracterização da autonomia financeira dos entes federativos, o 

que importa dizer que a análise a ser efetuada terá como base os fatores de riqueza à 

disposição de cada componente da federação e sua respectiva potencialidade como fonte 

efetiva de tributos150, levando em consideração que a tributação é receita derivada 

proveniente do patrimônio dos particulares151.     

                                                 
149  É oportuno lembrar que as assimetrias “de fato” são passíveis de serem corrigidas ou atenuadas pelas 

assimetrias “de direito”. 
150  Rubens Gomes de Souza afirma que o Direito Tributário “tem um conteúdo essencialmente patrimonial 

ou econômico: os atos ou fatos da vida interessam-lhe apenas como indícios de riqueza, que demonstrem 
uma capacidade econômica sobre a qual possa assentar um tributo”. In:  SOUSA, Rubens Gomes de. 
Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária,1981. p. 63. 

151  SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. São Paulo: Resenha Tributária,1981. 
pp 31, 35 e 161. 
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 Com efeito, foram eleitos fatos que são determinantes como fatores de riqueza ou 

que de alguma forma influenciam na tributação, sobre os quais se possa, 

comparativamente, estabelecer pontos de diferenciação entre os membros da federação, a 

fim de restar demonstrado que as respectivas diferenças não estão devidamente 

contempladas pelas regras que distribuem a competência tributária, em prejuízo da 

autonomia financeira de determinados entes federativos. 

 Assim, abordar-se-ão as diferenças entre os entes federativos com amparo em dados 

revelados pelo PIB152 e pelo PIB  per capita153, comparados às respectivas arrecadações 

tributárias. Reputou-se importante também trazer alguns elementos sobre população e 

dimensão geográfica, enquanto caracterizadores de diversidades, não obstante o foco do 

presente tópico incidir sobre o potencial econômico e de arrecadação tributária. Por outro 

lado, os dados relativos à população, ao PIB e PIB per capita, embora se reportem às 

pesquisas realizadas no ano de 2002, são objeto de publicação do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE nos anos de 2004 e 2005. 

                                                 
152 O glossário da publicação do IBGE define Produto Interno Bruto como sendo o “ Total dos bens e 

serviços produzidos pelas unidades produtoras residentes sendo, portanto, a soma dos valores adicionados 
pelos diversos setores acrescida dos impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não incluídos na 
valoração da produção. Por outro lado, o produto interno bruto é igual à soma dos consumos finais de bens 
e serviços valorados a preço de mercado sendo, também, igual à soma das rendas primárias. Pode, 
portanto, ser expresso por três óticas: a) do lado da produção – o produto interno bruto é igual ao valor da 
produção menos o consumo intermediário mais os impostos, líquidos de subsídios, sobre produtos não 
incluídos no valor da produção; b) do lado da demanda – o produto interno bruto é igual à despesa de 
consumo final mais a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques mais as exportações de 
bens e serviços menos as importações de bens e serviço; c) do lado da renda – o produto interno bruto é 
igual à remuneração dos empregados mais o total dos impostos, líquidos de subsídios, sobre a produção e 
a importação mais o rendimento misto bruto mais o excedente operacional bruto”. In: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas Nacionais. Produto 
interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. p. 
182. 

153 O Produto Interno Bruto per capita, segundo publicação do IBGE, “é estimado pelo quociente entre o 
valor do PIB dos municípios e a população residente em cada município, tomando como referência a data 
de primeiro de julho de cada ano, em consonância ao cálculo do PIB per capita regional e nacional. 
Entretanto, é relevante salientar que nem toda a renda produzida dentro da área do município é apropriada 
pela população residente”. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à estimativa do PIB per capita dos 
Estados. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de 
Contas Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio 
de Janeiro: IBGE, 2005. p. 25.   
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 Para manter coerente relação comparativa, os dados da arrecadação tributária dos 

Estados e dos Municípios também se referem ao exercício de 2002. 

 Estabelecidos os pontos a serem enfrentados, efetuar-se-á, inicialmente, um 

paralelo entre os Estados da federação, com o fim de serem estabelecidas as diferenças 

que passam despercebidas pelo ordenamento jurídico no tocante à partilha tributária.  

 O ponto de partida da diferenciação entre os Estados diz respeito à população 

residente nos respectivos territórios. Uma das grandes disparidades da federação brasileira 

reside nas suas dimensões continentais154 aliadas à distribuição populacional não uniforme. 

Isto importa dizer que existem unidades da federação com grande área territorial e baixo 

índice populacional - como é o caso do Amazonas com 1.570.745,680 km² e contingente 

populacional de 2.989.142 enquanto existem Estados como o do Rio de Janeiro com área 

territorial de 43.696,054 km² e população total de 14.845.658155.  

Numa visão macrorregional, comparando território, população e produto interno 

bruto - PIB, verifica-se que a Região Norte, representada pela Amazônia brasileira, 

abrange sete Estados, numa área territorial que corresponde a 45% do território brasileiro, 

contando apenas com 7,78% da população nacional e 5,04% do PIB. Por sua vez, a Região 

Nordeste, composta por nove Estados, ocupa 18% do território nacional, 27,92% da 

população e 13,52% do PIB. A Região Sudeste, com apenas quatro Estados, território que 

corresponde a 11% da área brasileira, população de 42,62%, participa do PIB nacional com 

56,34%, o que demonstra a concentração populacional e de riqueza nesta parte da 

federação brasileira. A Região Sul com três Estados, 7% da área geográfica, 14,72% de 

                                                 
154 Segundo o IBGE a área territorial brasileira é de 8.514.876,599 km². In:  INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Centro de Documentação e Disseminação de Informações. 
Brasil em números. vol. 12. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. p. 55. 

155 Área territorial em 2002 - In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 
Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Brasil em números. vol. 12. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2004. pp. 55-56; Contingente populacional em 2002 - In: Idem. Coordenação de Contas 
Nacionais. Contas regionais do Brasil: 2002. Contas nacionais, 2ª ed., número 13. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2004. p. 25. 
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população e 17,66 % do PIB, demonstra a distribuição mais equilibrada das regiões. Por 

último, a Região Centro-Oeste, com três Estados e o Distrito Federal, com 19 % da área 

territorial, 6,96% de contingente populacional e 7,44% do PIB156. Os dados coletados 

demonstram as disparidades regionais, que, em última análise, representam a diversidade 

existente entre os Estados da federação. 

Levando em considerando que não é o objetivo do presente trabalho um maior 

aprofundamento no estudo de todas as diversidades da federação brasileira, mas apenas 

estabelecer uma base por meio da qual seja possível identificar as diferenças que tenham 

reflexos na tributação, considerada a receita de tributos como a maior fonte de recursos, 

optou-se por demonstrar as disparidades em relação à riqueza dos vinte e seis Estados, 

Distrito Federal e respectivas regiões no ano de 2002, traçando um paralelo com a 

arrecadação tributária auferida por cada um no mesmo exercício, conforme tabela 1 e 

gráficos 1 e 2, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Em relação aos dados de população e território vide nota anterior. Dados referentes ao produto interno 

bruto- PIB: In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação 
de Contas Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 
14. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. pp. 53-152. 
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Tabela 1 – População; população relativa; PIB a preço de mercado corrente; 
PIB per capita; arrecadação estadual; arrecadação estadual relativa, segundo 

as Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2002. 
Grandes 

Regiões e 
Unidades da 
Federação 

População 
Total_2002 

(1) 

População 
Total(%) 

PIB a preço de 
mercado 

corrente_2002     
(1 000 R$)(2) 

PIB a preço 
de mercado 
corrente_20

02 (%) 

PIB Per 
Capita_ 

2002 
(R$)(3) 

Arrecadação 
Estadual_ 

2002         
(1 000R$)(4) 

Arrecadação 
Estadual_ 
2002 (%) 

Brasil 176 391 015 100,00 1 346 027 825 100,00  7 631 114 886 416 100,00
Norte 13 724 236 7,78 67 789 523 5,04  4 939 5 340 661 4,65
Rondônia 1 504 001 0,85 7 283 941 0,54  4 843  655 229 0,57
Acre  589 393 0,33 2 259 133 0,17  3 833  176 866 0,15
Amazonas 2 989 142 1,69 25 030 340 1,86  8 374 1 994 215 1,74
Roraima  357 534 0,20 1 488 010 0,11  4 162  130 448 0,11
Pará 6 567 773 3,72 25 530 347 1,90  3 887 1 791 396 1,56
Amapá  506 836 0,29 2 652 438 0,20  5 233  151 955 0,13
Tocantins 1 209 556 0,69 3 545 315 0,26  2 931  440 552 0,38
    
Nordeste 49 246 420 27,92 181 932 855 13,52  3 694 15 889 506 13,83
Maranhão 5 858 415 3,32 11 419 649 0,85  1 949  978 718 0,85
Piauí 2 918 207 1,65 6 165 848 0,46  2 113  575 479 0,50
Ceará 7 735 959 4,39 24 203 764 1,80  3 129 2 532 088 2,20
Rio Grande do 
Norte 

2 880 425 1,63 11 633 212 0,86  4 039 1 059 293 0,92

Paraíba 3 513 466 1,99 11 634 121 0,86  3 311  960 753 0,84
Pernambuco 8 145 159 4,62 36 510 039 2,71  4 482 2 998 988 2,61
Alagoas 2 911 145 1,65 8 767 282 0,65  3 012  704 604 0,61
Sergipe 1 868 430 1,06 9 496 187 0,71  5 082  709 410 0,62
Bahia 13 415 214 7,61 62 102 753 4,61  4 629 5 370 173 4,67
    
Sudeste 75 187 605 42,63 758 374 273 56,34  10 086 66 272 995 57,69
Minas Gerais 18 507 918 10,49 125 388 846 9,32  6 775 10 626 241 9,25

Espírito Santo 3 239 726 1,84 24 723 040 1,84  7 631 2 541 437 2,21
Rio de Janeiro 14 845 658 8,42 170 114 091 12,64  11 459 11 183 275 9,73
São Paulo 38 594 303 21,88 438 148 296 32,55  11 353 41 922 042 36,49
    
Sul 25 962 162 14,72 237 728 739 17,66  9 157 18 535 918 16,13
Paraná 9 883 312 5,60 81 449 312 6,05  8 241 6 224 173 5,42
Santa Catarina 5 590 026 3,17 51 828 169 3,85  9 272 4 252 631 3,70
Rio Grande do 
Sul 

10 488 824 5,95 104 451 257 7,76  9 958 8 059 114 7,01

    
Centro-Oeste 12 270 592 6,96 100 202 434 7,44  8 166 8 847 336 7,7
Mato Grosso 
do Sul 

2 163 399 1,23 15 342 782 1,14  7 092 1 551 994 1,35

Mato Grosso 2 641 254 1,50 17 888 416 1,33  6 773 1 949 615 1,70
Goiás 5 285 660 3,00 31 298 822 2,33  5 921 3 218 720 2,80
Distrito Federal 2 180 279 1,24 35 672 414 2,65  16 361 2 127 007 1,85

1) Fonte: IBGE. Coordenação de Contas Nacionais: Contas regionais do Brasil: 2002. 2ª ed., número 13, 2004. 
(2) Fonte: IBGE. Coordenação de Contas Nacionais: Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Número 14, 2005. 
(3) Fonte: IBGE. Coordenação de Contas Nacionais: Produto Interno Bruto dos Municípios: 1999-2002. Número 14, 2005. 
(4) Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. Dados compostos pelos seguintes tributos: ICMS, IPVA, 
ITCD e TAXAS. Valor provisório para Norte (Pará), Nordeste (Sergipe), Sul (Paraná) e Brasil.Última atualização 
04/02/2005.  
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 Não é difícil perceber que as Regiões Sul e Sudeste concentram a produção 

econômica do país. Os Estados que compõem essas regiões possuem atividades industriais, 

agropecuárias e de serviços. São Paulo, por exemplo, possui atividade diversificada. O 

noroeste do Estado é expressivo na atividade agropecuária, predominando o cultivo da 

laranja. O circuito São Paulo – Campinas - Rio Claro e municípios vizinhos destacam-se 

pela atividade industrial. Da mesma forma, Minas Gerais possui área industrial no entorno 

de Belo Horizonte, e no sul do Estado encontram-se parque industrial diversificado, setor 

de serviços e área de eletrônica. O Rio de Janeiro possui forte indústria extrativa de 

petróleo situada nos Municípios do litoral norte fluminense. Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina destacam-se com produção de arroz, milho, soja, fruticultura, erva-mate - parte 

central e oeste da região sul-, bem como com setor industrial e agroindústria de 

processamento de produtos suínos e avícolas - eixo Chapecó-Seara-Concórdia em Santa 

Catarina-, o que comprova a concentração econômica de tais regiões157. 

Por outro lado, a Região Norte, com apenas 5,04% do PIB nacional, representa a 

outra face da concentração econômica. Destaca-se o Amazonas e o Pará. O primeiro pelo 

predomínio da industria – Zona Franca. No Estado de Roraima predomina o setor de 

serviços relativo, em geral, à administração pública. Esse Estado está dentre aqueles com a 

menor concentração de valor adicionado da indústria, estimada em 67%158.  

No nordeste, o Piauí apresenta maior predomínio de serviços exibindo a menor 

concentração de valor adicionado da agropecuária e também de valor adicionado da 

indústria, com 72% nesta última. Pernambuco destaca-se na agropecuária em função de 

Petrolina que, com fruticultura irrigada, é o terceiro produtor de uva e o maior de manga e 

goiaba do país. O oeste da Bahia é responsável pela produção de soja e algodão. A 

                                                 
157 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas 

Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2005. pp. 32, 38 e 42. 

158  Idem. pp. 31 e 42. 
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indústria extrativa de petróleo pode ser verificada nas cidades do litoral da Bahia, Sergipe, 

Alagoas e Rio Grande do Norte159. 

A Região Centro-Oeste é a que apresenta menor diversidade tipológica de 

atividades econômicas, em que predomina a agropecuária, principalmente o cultivo da soja 

nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Goiás reduz a uniformidade tipológica 

agropecuária apresentando indústria extrativista mineral (Minaçu e Niquelândia). Destaca-

se, ainda, o Distrito Federal em razão do forte setor de administração pública160. 

As diferenças, ora apresentadas a título ilustrativo, representam a base dos fatores 

econômicos que, por via de conseqüência, servem de alicerce para a tributação.  Por outro 

lado, também pelo prisma da arrecadação tributária de cada Estado-membro resta evidente 

a existência das diferenças acima apontadas, que ao final, refletem os efeitos das 

disparidades econômicas da federação brasileira.  

Os números em percentual da arrecadação tributária dos Estados e respectivas 

regiões também deixam evidenciadas as diferenças existentes, conforme assinalam os 

gráficos 3 e 4 :  

 

 

 

 

 

 

                                                 
159  Idem. pp. 31-32, 38, 41-42. 
160  Idem. p. 32. 
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Gráfico 4 - Arrecadação estadual por Unidade da Federação - 
2002
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 O gráfico 5, a seguir, espelha com clareza o que se pretendeu comprovar neste item 

em relação às diversidades estaduais, pois além de apresentarem situações econômicas 

díspares, estas estão estreitamente relacionadas ao vigor ou fraqueza da arrecadação 

tributária. Observa-se que o percentual representativo do PIB afina-se de perto com o 

percentual da participação do Estado na arrecadação estadual brasileira. 

 Novamente fica evidenciado que os Estados das Regiões Sul e Sudeste concentram 

tanto a riqueza do país quanto as fontes de recursos tributários, com expressiva 

predominância do Estado de São Paulo. É total a compatibilidade apresentada pelos 

Estados entre o PIB e a arrecadação tributária estadual, destacando-se, nesse ponto, 

Roraima que apresenta o maior grau com 0,11% nos dois aspectos. 

 Os Estados das Regiões Norte e Centro-Oeste são os que apresentam PIB e 

arrecadação de tributos com menor índice de expressão. Tais dados corroboram as 

disparidades existentes entre os Estados da federação brasileira, que devem ser 

considerados na partilha tributária.   
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Gráfico 5 - PIB a preço de mercado corrente e arrecadação estadual em
percentual (%) - comparativo - 2002
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As desigualdades se acentuam quando localizadas entre os Municípios da 

federação. A federação brasileira possui a peculiaridade de erigir o Município como ente 

autônomo, com tratamento constitucional. Em torno de 5.560 divididos, de maneira não 

uniforme, entre 26 unidades estaduais, os Municípios apresentam disparidades que tornam 

a federação brasileira um tanto mais complexa, na medida em que tem a incumbência de 

acomodar as diversidades e, ao mesmo tempo, garantir a autonomia municipal deferida, ao 

menos formalmente, pela Constituição. Existem Municípios onde a base econômica 

geradora de tributação é irrelevante, como os de São Félix do Tocantins (TO), Santo 

Antônio dos Milagres (PI), São Miguel da Baixa Grande (PI), Lavandeira (TO) e Parari 

(PB)161. No entanto, existem outros que superam, inclusive, o produto interno bruto do 

Município da respectiva capital, como é o caso de Joinville (SC)162.  

 Estudo importante como demonstrativo de desigualdade e, portanto, de 

concentração de riqueza, é a pesquisa realizada pelo IBGE entre 1999 e 2002, da qual é 

imperioso transcrever o seguinte trecho da análise dos resultados: 

“Pode-se destacar que, em 1999, dos 5.507 municípios apenas sete 
concentravam 25% do PIB, passando a nove num total de 5.560 municípios em 
2002. Esta faixa concentrou 14,7% e 15,2% da população brasileira para os anos 
de 1999 e 2002. 
 Em 2002, com 70 municípios chega-se à metade do PIB e à terça parte da 
população. No mesmo ano, pode-se notar que os 1.272 municípios que 
pertencem à última faixa, como apresentado na Tabela 2, respondem por 1% do 
PIB e concentram 3,7 % da população. Estes números mostram a concentração 
da geração interna da renda e também a difusão espacial na produção desta 
riqueza. 
 Os sete municípios que em 1999 representavam 25% do PIB são: São 
Paulo (São Paulo), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), Brasília (Distrito Federal), 
Belo Horizonte (Minas Gerais), Manaus (Amazonas), Curitiba (Paraná) e Porto 
Alegre (Rio Grande do Sul) 
 Em 2002 ocorreu uma inversão de posição entre os municípios de Manaus 
(Amazonas), e Belo Horizonte (Minas Gerais) e a inclusão de Guarulhos (São 

                                                 
161  Os cinco Municípios de menor Produto Interno Bruto a preço de mercado (1 000 R$) em 2002, são: São 

Félix do Tocantins (TO) – 1 911; Santo Antônio dos Milagres (PI) – 2 008; São Miguel da Baixa Grande 
(PI) – 2 472; Lavandeira (TO) – 2 584; e Parari (PB) – 2 636. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas Nacionais. Produto interno bruto 
dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de Janeiro: IBGE, 2005. pp. 14 e 168-
169. 

162  O PIB de Joinville, em 2002 (1 000 R$), era de 5 261 140 enquanto o de Florianópolis era de 3 329 630. 
In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas 
Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2005. pp. 22 e 153-154. 
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Paulo), Duque de Caxias (Rio de Janeiro) e São José dos Campos (São 
Paulo)”163. 
 

 A tabela 2 reproduz o resultado, acima transcrito, da pesquisa realizada pelo IBGE. 

 

Tabela 2 - Número de municípios e participação relativa dos municípios e da 
população, segundo faixas de distribuição do PIB - 1999/2002 

   
Faixas de 

distribuição do 
PIB 

Número de 
municípios 

Participação 
relativa dos 
municípios 

(%) 

Participação 
relativa da 

população  (%)
(1) 

Número de 
municípios 
acumulado

Participação 
relativa 

acumulada de 
municípios (%) 

Participação 
relativa 

acumulada da 
população (%) 

(1) 
   
  1999  

Até 25% 7 0,1 14,7 7 0,1 14,7
De 25% a 50% 54 1,0 17,4 61 1,1 32,1
De 50% a 75% 303 5,5 23,3 364 6,6 55,4
De 75% a 95% 2 013 36,6 29,6 2 377 43,2 84,9
De 95% a 99% 1 866 33,9 11,3 4 243 77,0 96,2
De 99% a 100% 1 264 23,0 3,8 5 507 100,0 100,0

   
  2002  

Até 25% 9 0,2 15,2 9 0,2 15,2
De 25% a 50% 61 1,1 18,1 70 1,3 33,3
De 50% a 75% 337 6,1 23,4 407 7,3 56,7
De 75% a 95% 2 044 36,8 29,0 2 451 44,1 85,7
De 95% a 99% 1 837 33,0 10,6 4 288 77,1 96,3
De 99% a 100% 1 272 22,9 3,7 5 560 100,0 100,0

   
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 
Nota: em 2002 dados sujeitos à revisão. 
(1) População estimada em 1º de Julho, série revisada. 
 

 Outro dado importante a mostrar a diversidade entre os Municípios em termos de 

base econômica na federação brasileira é o que ocorre com o Estado do Amazonas, que 

apresenta a maior concentração espacial de renda do Estado Brasileiro, em que dos 62 

Municípios do Estado somente os cinco maiores participam do PIB estadual, em 2002, 

                                                 
163 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas 

Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2005. pp. 13-14. 



 140

com 89,3%164, o que significa dizer que as diferenças são abissais mesmo entre os 

componentes da própria organização política estatal local. 

 No tocante aos Municípios, adotou-se a mesma metodologia utilizada para 

identificar as diferenças entre os Estados, qual seja, a análise de dados representativos do 

potencial econômico de cada um, por meio da quantificação do produto interno bruto e do 

produto interno bruto per capita, comparados às respectivas arrecadações tributárias. Em 

razão da grande quantidade de Municípios foram escolhidos os seis maiores e os seis 

menores por Grandes Regiões e respectivas unidades da federação, assim considerados em 

relação ao PIB a preço de mercado corrente, como parâmetros indicativos de diversidade – 

tabelas 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
164 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Coordenação de Contas 

Nacionais. Produto interno bruto dos Municípios: 1999-2002. Contas nacionais, número 14. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2005. p. 18. 
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Tabela 3 - População, PIB a preço de mercado corrente, PIB per capita e arrecadação 
municipal dos 6 maiores municípios por Grandes Regiões e respectivas Unidades da 

Federação em relação ao PIB a preço de mercado corrente - 2002 
 

Regiões e Municípios 
 

UF 
 

População_ 2002 (1)
PIB a preço de mercado  

corrente_2002             
(1 000 R$) (2) 

PIB per 
capita_ 

2002  (3) 

Arrecadação 
Municipal_ 

2002 (R$)(4) 
Norte 

Manaus AM  1 488 805   20 355 938    13 673 191 862 149

Belém PA  1 322 683   6 537 668    4 943 126 550 922

Porto Velho RO   347 844   2 247 753    6 462 22 034 825

Macapá AP   306 583   1 658 953    5 411 12 624 783

Rio Branco AC   267 740   1 410 435    5 268 12 878 051

Coari AM   73 075   1 392 463    19 055 1 709 738

Nordeste 
Recife PE  1 449 135   11 410 058    7 874 296 017 157

Salvador BA  2 520 504   10 982 528    4 357 385 124 157

Fortaleza CE  2 219 837   9 927 916    4 472 222 266 883

Camaçari BA   171 845   8 362 602    48 664 38 763 136

São Francisco do Conde BA   27 554   7 652 302    277 720 8 377 840

São Luís MA   906 567   4 542 287    5 010 90 900 034

Sudeste 
São Paulo SP  10 600 060   140 066 059    13 214 4 076 546 512

Rio de Janeiro RJ  5 937 253   62 862 104    10 588 2 149 331 940

Belo Horizonte MG  2 284 468   18 622 989    8 152 556 937 341

Duque de Caxias RJ   798 103   14 066 468    17 625 65 370 265

Guarulhos SP  1 132 651   13 927 099    12 296 168 361 154

São José dos Campos SP   559 710   13 600 684    24 300 96 958 920

Sul 
Curitiba PR  1 644 600   14 002 817    8 514 474 081 804

Porto Alegre RS  1 383 454   13 079 160    9 454 379 180 041

Canoas RS   313 844   6 290 028    20 042 26 128 730

Caxias do Sul RS   375 118   5 562 852    14 830 59 178 402

Joinville SC   453 766   5 261 140    11 594 68 527 112

Araucária PR   101 106   4 607 689    45 573 9 816 650

Centro-Oeste 
Brasília DF  2 180 279   35 672 414    16 361 * 

Goiânia GO  1 129 274   7 093 088    6 281 205 179 716

Campo Grande MS   692 549   4 150 664    5 993 107 403 496

Cuiabá MT   500 288   3 985 859    7 967 56 011 757

Anápolis GO   293 475   1 783 619    6 078 17 553 212

Rio Verde GO   122 153   1 435 271    11 750 10.376.508

(1) (4) Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - MF - FINBRA  
(2) (3) Fonte: IBGE. Coordenação de Contas Nacionais: Produto Interno Bruto dos Municípios, nº 14, 2005. Sujeitos a revisão 
(4) Dados compostos pelos seguintes tributos: IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas  e Contribuição de Melhoria (quando ocorreu) 
* Dados não disponíveis na fonte FINBRA.  
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Tabela 4 - População, PIB a preço de mercado corrente, PIB per capita  e arrecadação 
municipal dos 6 menores municípios por Grandes Regiões e respectivas Unidades da 

Federação em relação ao PIB a preço de mercado corrente - 2002 
Regiões e Municípios 

 
UF População

_ 2002 (1)
PIB a preço de 

mercado corrente_ 
2002 (1000 R$) (2) 

PIB per 
capita 2002 

(R$) (3) 

Arrecadação 
Municipal 2002 

(R$)(4) 
Norte 

São Félix do Tocantins TO    1 362   1 911 000     1 398 10 584
Lavandeira TO    1 213   2 584 000     2 130 82 232

Oliveira de Fátima TO     981   2 730 000     2 780 26 057

Taipas do Tocantins TO    1 615   2 755 000     1 711 23 880

Ipueiras TO    1 171   2 807 000     2 397 20 298

Tupiratins TO    1 395   2 944 000     2 107 18 198

Nordeste 
Santo Antônio dos Milagres PI    1 928   2 008 000     1 031              7 952 
São Miguel da Baixa Grande PI    2 040   2 472 000     1 210              9 689 

Parari PB    1 445   2 636 000     1 821            23 123 

Francisco Macedo PI    2 383   2 686 000     1 119              9 001 

Quixabá PB    1 235   2 702 000     2 237            18 910 

Lagoinha do Piauí PI    2 252   2 813 000     1 245            18 108 

Sudeste 
Cedro do Abaeté MG    1 265   3 959 000     3 150 18 070
Serra da Saudade MG     877   4 234 000     4 817 9 858

São Sebastião do Rio Preto MG    1 708   4 542 000     2 700 20 978

Consolação MG    1 697   5 089 000     3 000 19 676

Pedro Teixeira MG    1 828   5 334 000     2 894 25 442

Presidente Kubitschek MG    2 955   5 420 000     1 834 29 696

Sul 
Macieira SC     1 823   8 189 000     4 562 50 527
Flor do Sertão SC     1 616   8 382 000     5 184 29 270

Jardim Olinda PR     1 548   8 963 000     5 757 38 746

Matos Costa SC     3 385   9 699 000     2 811 59 102

São Miguel da Boa Vista SC     1 891   9 925 000     5 382 28 162

Linha Nova RS     1 586   10 176 000     6 384 47 325

Centro-Oeste 
Anhanguera GO      900   3 228 000     3 578 17 001
Serra Nova Dourada MT     1 107   3 479 000     3 046 *

Novo Santo Antônio MT     1 181   4 636 000     3 935 *

Teresina de Goiás GO     2 840   5 673 000     1 934 11 227

Araguainha MT     1 339   5 788 000     4 339 54 102

Jesúpolis GO    2 129   6 536 000     3 067 13 526

(1) (4) (5) Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - MF - FINBRA  
(2) (3) Fonte: Contas Nacionais nº 14 - IBGE. Dados sujeitos a revisão 
(4) (5)  Compostas pelas contas de receita: IPTU, ITBI, ISSQN, Taxas  e Contrib de Melhoria (quando ocorreu) 
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 A análise a que se procedeu, das diferenças entre os Estados e entre os Municípios 

brasileiros comprovam a desigualdade econômica existente no Estado federal brasileiro e 

servirá de base para demonstrar que tais desigualdades não estão contempladas, de forma 

suficiente, na repartição de competência tributária brasileira, que deveria servir para 

garantir tanto a autonomia financeira formal – de direito - quanto a autonomia financeira 

material – de fato - dos entes federativos. 

 Ainda no sentido de se identificarem as desigualdades, o tópico a seguir aprofunda 

o enfoque na seara municipal, pessoa política mais atingida pela existência de disparidades 

na federação brasileira. 

 

5.2.1. A grande quantidade de Municípios brasileiros e suas peculiaridades 

 

No Estado Brasileiro é de extrema dificuldade a manutenção do equilíbrio 

federativo pela via da repartição de competência tributária, dentre outros motivos pelas 

inúmeras desigualdades existentes entre os componentes da federação, dentre as quais 

destaca-se a existência de uma grande quantidade de Municípios e respectivas 

peculiaridades.  

A federação brasileira difere das demais por ter inserida em sua composição, além 

da União e dos Estados-membros, incluindo o Distrito Federal, outra instância autônoma, o 

Município, atualmente em torno de 5.560 - cinco mil, quinhentos e sessenta - no território 

nacional165, incentivado seu surgimento, segundo Tereza Ter Minassian, pela falta de 

regras específicas, bem como pela existência de mecanismos de repartição de receitas que 

                                                 
165  Entre 1940 e 2001 o número de Municípios aumentou de 1.574 para 5.560, segundo dados divulgados 

pelo IBGE. In: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Centro de 
Documentação e Disseminação de Informações. Brasil em números. vol. 12. Rio de Janeiro: IBGE, 
2004. p. 48. 
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envolvem incentivos financeiros para sua criação166. Tal inserção torna o federalismo 

brasileiro um tanto mais complexo. A grande diversidade territorial, social e econômica, 

demanda da federação brasileira a difícil tarefa de distribuição de competência que atenda 

às diversidades existentes. 

No caso específico dos municípios brasileiros, sua própria evolução histórica está a 

demonstrar que ainda falta à federação brasileira um longo caminho a ser trilhado para 

situá-lo adequadamente no rol dos entes autônomos federativos.  

A Constituição de 1988 teve o mérito de erigir o Município em ente federativo 

quando o coloca como integrante da união indissolúvel da República Federativa Brasileira, 

ao lado dos Estados e do Distrito Federal (art. 1º). Na verdade, foi apenas o 

reconhecimento ou a correção da dicotomia encenada pelas constituições anteriores, as 

quais faziam constar em seus textos progressivamente a presença do Município sem incluí-

lo, no entanto, no quadro constitutivo da federação brasileira, em clara observância à 

estrutura clássica federativa167.  

De início, como resultado da concepção de que a federação provinha da união 

indissolúvel das antigas províncias, a Constituição de 1891 deferiu aos Estados a 

organização dos Municípios, limitando tal tarefa à observância do peculiar interesse (art. 

68)168. A reforma de 1926 inseriu a autonomia municipal no rol dos princípios 

constitucionais da União, assegurada pelo mecanismo da intervenção federal da União no 

Estado. 

                                                 
166 TER-MINASSIAN, Teresa. Fiscal federalism: in theory and practice. Washington: International 

Monetary Fund, 1997. pp. 439-440. 
167  Raymundo Juliano registra a posição de Ives Gandra Martins no âmbito do debate constituinte no sentido 

de defender a federação clássica, negando a atribuição de competência impositiva aos entes municipais, 
sob o argumento de que, além desta não ter se mostrado efetiva, a federação é a união de Estados e não 
de Municípios. In: FEITOSA, Raymundo Juliano Rego. Finanças públicas e tributação na 
constituinte: 1987/1988. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. p. 10-11. 

168  HORTA, Raul Machado.  A posição do Município no direito constitucional federal brasileiro. In: Revista 
de informação legislativa, Brasília, Senado Federal, nº 75,  jul./set. 1982. p. 109. 
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A Constituição de 1934, na trilha da expansão do municipalismo, reconheceu a 

necessidade de promover reforma substantiva na autonomia política dos Municípios, 

vazada na escolha de seus representantes, conferindo-lhes alguma participação na receita 

tributária dos Estados (art. 8º) e estabelecendo campo material tributário próprio169. Foi 

conferido direito ao Município para arrecadar metade do imposto estadual sobre indústria e 

profissões (art. 8º, §2º) e participar da arrecadação do imposto constante na competência 

residual concorrente da União e dos Estados, arrecadado por estes últimos, e entregues 

30% à União e 20% aos Municípios (art. 10, VII, parágrafo único). O inciso II do art. 13, 

conferiu ao Município, como característica assecuratória de autonomia, além da 

arrecadação e aplicação de suas rendas, a decretação de seus impostos e taxas, que 

consistiam no imposto de licenças, imposto predial e territorial urbano, imposto sobre 

diversões públicas, imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais além das taxas sobre 

serviços municipais (art.13, § 2º)170. Foi reconhecida, portanto, a autonomia municipal sob 

os prismas da autonomia política, financeira e administrativa, esta última na possibilidade 

da organização dos serviços de sua competência (art. 18, I, II e III). 

A Constituição de 1937 representa o federalismo tão-somente nominal, uma vez 

que a realidade federativa foi afastada durante a sua vigência, impondo uma verdadeira 

desconstitucionalização da federação com a implantação de uma estrutura unitária 

(Decreto-lei nº 1.202, de 08 de abril de 1939). 

O viés intensamente centralizador perpetrado pela Constituição de 1937 foi 

atenuado pela Carta de 1946, por meio da qual foi resgatada a posição do municipalismo 

                                                 
169  Raul Machado Horta, em sentido contrário, afirma que a Constituição de 1934 não conferiu participação 

direta dos Municípios na partilha tributária, o que contraria o disposto no art. 13, II, e §2º daquela Carta. 
Ao menos nominalmente foi, pela primeira vez, destacada para os Municípios a possibilidade de 
decretação de tributos próprios. In: A posição do Município no direito constitucional federal brasileiro. 
In: Revista de informação legislativa, Brasília, Senado Federal, nº 75,  jul./set. 1982. p. 110. 

170  CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001. pp. 93-
96. 
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brasileiro, sendo-lhe concedidas rendas viabilizadoras de sua autonomia financeira171.  A 

repartição indireta de receitas com a participação de um ente federativo na arrecadação de 

outro foi firmada na Constituição de 1946, sendo consolidada mais adiante com a criação 

dos Fundos de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios172.  

A Constituição de 1967, não obstante tenha destacado o Município em seu capítulo 

III, do Título I, não lhe reconheceu as competências de governo no campo federativo. Por 

outro lado, os assuntos de interesse municipal passaram a ter maior abrangência 

constitucional, restringindo a competência dos Estados, no que foi acompanhada pela 

Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, a exemplo do controle da 

autonomia municipal. Interessante destacar que, em matéria tributária, a Constituição de 

1967, na esteira da Emenda Constitucional n° 18, de 01 de dezembro de 1965, na medida 

em que distribuiu competências tributárias específicas ao Município, colocou este ente no 

mesmo plano dos demais entes federativos, mas contraditoriamente não alterou a 

composição da federação. Nesse sentido, observa Machado Horta:  

 A Constituição originária e a Constituição revista, prosseguindo nesse 
processo de equiparação, localizaram os Municípios no centro da competência 
tributária nacional (Const. de 1967, arts. 20 e 21; Emenda nº 1, art. 18), o que as 
Constituições anteriores não fizeram explicitamente, por refletirem, de certo 
modo, as reservas tradicionais da doutrina federalista, que sempre recusou 
consagrar a recepção do ente local no domínio da repartição federal de 
competências173. 

 

O Município encontrou na Constituição Federal de 1988 o seu reconhecimento 

como ente federativo (art. 1º). Como decorrência, foi-lhe atribuída autonomia político-

administrativa (art. 18). Timidamente, porém, a Constituição de 1988 concedeu-lhe 

                                                 
171 “Art. 29. Além da renda que lhes é atribuída por força dos parágrafos 2º e 4º do art. 15, e dos impostos 

que, no todo, ou em parte, lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos Municípios os impostos: I 
- predial e territorial urbano; II – de licença; III – de industria e profissões; IV- sobre diversões públicas; 
V – sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competência”. Constituição de 1946. In: CUNHA, 
Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001. p. 216. 

172  Emenda Constitucional nº 18, de 1º de dezembro de 1965. 
173  HORTA, Raul Machado.  A posição do Município no direito constitucional federal brasileiro. In: Revista 

de informação legislativa, Brasília, Senado Federal, nº 75, pp. 107-122, jul./set. 1982. p. 116. 
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participar da competência comum (art. 23), com o fim de preservação dos valores e 

finalidades da federação brasileira, mas não lhe contemplou com a repartição de 

competências federais, estas destinadas à União e aos Estados. Restou aos Municípios 

capítulo constitucional específico (Capítulo IV, Título III), em que lhe foram destinadas, 

dentre outras de menor relevância, a competência para legislar sobre assuntos de interesse 

local174, suplementar a legislação federal e estadual, bem como instituir e arrecadar os 

tributos que lhe foram conferidos pela Constituição e aplicar suas rendas (art. 30, I a IX). 

Especificamente no que tange à partilha tributária, esta não tem sido suficiente para 

garantir a autonomia financeira dos municípios.  

A Constituição de 1988 atribuiu competência aos Municípios para instituir e cobrar 

taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou da prestação de serviços em seu 

território;  contribuição de melhoria e os impostos sobre a propriedade predial e territorial 

urbana - IPTU; a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

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

garantia, bem como a cessão de direitos a sua aquisição e serviços de qualquer natureza – 

ISS (CF, art.145 c/c art. 156).  

O pequeno rol de tributos, distribuídos de maneira que privilegia uma igualdade 

meramente jurídico-formal, não garante a efetiva autonomia municipal, pois cada um dos 

entes possui realidades diversas, incluindo maior ou menor potencial econômico, em 

decorrência de fatores sociais, demográficos e de renda. Para contornar tal situação, a 

federação brasileira, num verdadeiro federalismo cooperativo, promove a repartição de 

receitas tributárias, recebendo os Municípios da parte da União, o produto da arrecadação 

do Imposto de Renda, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos por eles, suas autarquias 

                                                 
174 A Constituição de 1988 inovou ao utilizar a expressão “interesse local” em substituição ao “peculiar 

interesse” usado pelas Cartas anteriores. Como conceito jurídico indeterminado, no entanto, é suscetível 
de conflitos a serem solucionados pelo Poder Judiciário.   
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e fundações; cinqüenta por cento da receita do ITR, relativamente aos imóveis neles 

situados, ou a totalidade, desde que promovam a sua cobrança e fiscalização, sendo-lhes 

vedado qualquer renúncia fiscal. Recebem, ainda, da parte dos Estados, cinqüenta por 

cento do produto da arrecadação do IPVA relativo aos veículos automotores licenciados 

em seus territórios e vinte e cinco da receita do ICMS ( CF, art. 158, c/c art. 153, § 4º, III). 

Além disso, recebem repasse financeiro do Fundo de Participação dos Municípios. 

Nem a repartição tributária, nem a partilha de receitas têm se mostrado eficientes na 

manutenção do equilíbrio federativo, principalmente em face do grande número de 

Municípios existentes na federação brasileira, portadores de realidades totalmente diversas. 

A repartição de competência tributária, no Estado brasileiro, caracteriza-se por promover 

um equilíbrio em que todos os entes de uma mesma esfera - União, Estados e Municípios - 

recebem poderes dentro de um mesmo parâmetro, o que evidencia que a igualdade jurídica 

da federação ainda se encontra distante da igualdade real. Não há como negar que, num 

primeiro momento, era o sistema de partilha tributária ideal. Mas tal paradigma deve ser 

adequado aos novos tempos, na busca da harmonia federativa. 

Assim, não obstante a evolução alcançada pelo municipalismo brasileiro, com 

maior abrangência na Constituição de 1988, ainda são invisíveis no ordenamento jurídico 

brasileiro as diversidades existentes nos Municípios pelo tratamento uniforme que 

recebem. 

Tavares Bastos, com perfeita visão dos prejuízos do tratamento uniformizador, com 

aplicação até os dias atuais, antevia: 

 
A uniformidade nos mata. Não! Não é de lei uniforme, por mais liberal que seja 
e mais previdente, que depende ressuscitar o Município, depende isto de leis 
promulgadas em cada província, conforme as condições peculiares de cada 
Município. Leito de Procusto, a legislação simétrica é um sonho enganoso: efeito 
da paixão niveladora, ela só gera decepções175. 

                                                 
175 BASTOS, Tavares. A província. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1937. p. 143. 
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 Não obstante o descontentamento de Tavares Bastos com a organização das 

províncias no regime monárquico tenha sido atenuado, na atualidade, com o 

reconhecimento constitucional do poder auto-organizatório do Município para o 

atendimento das peculiaridades locais com a autorização para a feitura de Leis Orgânicas 

próprias, na partilha tributária as peculiaridades locais, que são muitas e diversas, passam 

ao largo.  

 Com efeito, a grande quantidade de entes municipais com realidades diversas 

demonstram que a autonomia financeira almejada pelas regras de repartição de 

competência não passam, para a grande maioria dos Municípios brasileiros, de mero 

reconhecimento formal constitucional. Retorna-se ao exemplo do Município de São Felix 

do Tocantins (TO) que em 2002 realizou suas receitas orçamentárias tributárias nos 

seguintes patamares em reais (R$): IPTU – R$ 946, 29; ISS – 8.829,51; ITBI – 608,00; 

Taxas – 0,00. O Município sobreviveu muito mais das transferências intergovernamentais 

e constitucionais recebidas (do Estado: 102.990,90; da União: 1.499,912,90; do FPM: 

1.451.144,55), com ênfase para os repasses em maior volume da União e do FPM176, o que 

demonstra que a repartição de competência tributária, quando estabelece que os 

Municípios têm competência para instituir o IPTU, o ISS, e o ITBI, mais as taxas, dão 

suporte garantidor da autonomia formal das municipalidades. Mas a autonomia real 

advinda de tal concessão constitucional só se verifica para alguns Municípios aquinhoados 

economicamente, como o de São Paulo, que no mesmo período de 2002 realizou em reais 

(R$): IPTU – 1.675.310.807,80; ISS – 1.973.615.890,75; ITBI – 254.827.251,24; Taxas – 

                                                 
176 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE.  IBGE-Cidades. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat /xtras/temas>. Acesso em: 26 mai. 2005. 
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171.434.980,73; transferências intergovernamentais: do Estado: 3.105.688.793,59/ da 

União: 334.702.662,66177. 

 Na análise dos números apresentados acima surge uma outra distorção com origem 

na repartição das competências tributárias, mas que se verifica no âmbito da partilha de 

receita, tema com enfoque restrito no presente trabalho. Essa distorção consiste em que o 

federalismo cooperativo é um tanto mais cooperativo para Município de São Paulo do que 

para o Município de São Félix do Tocantins. São Paulo, o Estado que tem maior base 

econômica, mostra-se apto a partilhar muito mais com seus Municípios que o Estado do 

Tocantins com os seus. Em decorrência disso, o Município de São Paulo depende de menor 

percentual de transferência da União, o que já não ocorre com São Félix do Tocantins que 

em maior medida sobrevive das transferências federais. Tal constatação corrobora a 

assertiva que se vai explorar mais adiante quando será abordado o ICMS: Estado com 

menor potencial econômico tem muito pouco a partilhar esvaziando o federalismo 

cooperativo brasileiro. 

 Como coadjuvante das competências tributárias, exsurgem no federalismo 

cooperativo as transferências voluntárias e constitucionais de um ente para outro. 

Aparecem, portanto, como um grande instrumento nivelador, mas ainda assim não têm 

sido determinantes para garantir a autonomia financeira pretendida, caracterizando-se, 

muitas vezes, não como coadjuvante, mas como principal fonte de renda dos entes 

federativos, mormente os municipais.     

  

 

 

 

                                                 
177 Idem. 
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5.3. A insuficiência dos critérios utilizados na distribuição originária dos impostos 

 

No item anterior buscou-se delimitar as diferenças que devem ser consideradas na 

construção do sistema de competências tributárias. Com o olhar naquelas diferenças, o 

presente item objetiva, com foco no atual sistema de partilha dos impostos, mostrar que 

não obstante este tenha evoluído numa perspectiva histórica do federalismo tributário 

brasileiro, ainda não é suficiente para garantir maior autonomia aos entes federativos.  

O Constituinte de 1988 resolveu o intrincado problema da repartição de 

competências tributárias no tocante à caracterização das espécies tributárias, o que resultou 

nas competências privativa, comum, residual e exclusiva, como visto anteriormente. 

Valeu-se, para tanto, dos fundamentos da teoria dos tributos vinculados e não-vinculados, 

já adotada pela Constituição de 1967, em que as taxas, contribuições de melhoria e 

contribuição previdenciária demandam uma relação contraprestacional do Estado em 

relação à pessoa do contribuinte. Nos impostos não há a exigência da contraprestação 

estatal, incidindo aqueles sobre fatos ou situações estranhas à atuação do Estado178.   

No entanto, no tocante à distribuição dos tributos da competência privativa e 

exclusiva, ou seja, impostos e contribuições, o Constituinte de 1988 não conseguiu bem se 

desincumbir da tarefa de distribuí-los entre os componentes da federação.  

A crítica consiste no fato de que os critérios utilizados não parecem suficientes, de 

modo que resolva outra problemática questão da partilha tributária: em não sendo a todos 

distribuídos, qual tributo, imposto ou contribuição, deve ser “qualitativamente” destinado a 

determinado ente federativo, que proporcione autonomia financeira, se não ideal em 

relação às suas atribuições, pelo menos que represente uma aproximação?     

                                                 
178 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. pp. 69-70. 
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Pode-se identificar na Constituição de 1988, na partilha dos impostos, a opção pelos 

seguintes critérios: quanto ao conteúdo – critério material; quanto à abrangência espacial 

do tributo - critério territorial e quanto à partilha “qualitativa” entre os entes federativos - 

critério predominantemente político.  

O Constituinte de 1988 utilizou-se do critério material179 para levar a efeito a 

repartição dos impostos quanto ao seu conteúdo, nominando expressamente cada um e 

descrevendo genericamente fatos a serem utilizados pelos legisladores ordinários federal, 

estaduais, municipais e distrital, os quais atribuiu a cada componente das ordens jurídicas 

parciais. À União, e somente a ela, foi deferida competência tributária para instituição dos 

impostos com privatividade180.  Em relação aos Estados e ao Distrito Federal, bem como 

aos Municípios, em razão da pluralidade de pessoas políticas e a competência tributária 

materialmente concorrente, inclui-se, ainda, o critério territorial. Esclareça-se: a 

Constituição autoriza o Município X instituir imposto sobre a propriedade territorial 

urbana de imóveis localizados em seu território, o que o impede de editar lei que obrigue 

ao pagamento do referido imposto determinado proprietário de imóvel urbano localizado 

no Município Z. 

Os critérios utilizados conquanto reflitam o norte federativo ao assegurar 

formalmente a autonomia dos componentes da federação e evitem, em certa medida, a 

interferência de um ente na esfera impositiva do outro, não é suficiente para garantir a real 

autonomia financeira, de pelo menos, uma grande maioria desses entes.  

                                                 
179 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 

Paulo: Malheiros, 2003. p. 568 
180 Barros Carvalho discordando de algumas características da competência tributária, inclusive a da 

privatividade, elencadas por Roque Carraza no seu Curso de Direito Constitucional Tributário, afirma 
que a competência tributária privativa é tão-somente da União, uma vez que por força do art. 154, II, a 
União pode instituir impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária. A 
invasão de competência da União, autorizada pela Constituição, para instituição de impostos fora do seu 
campo impositivo estabelecido no art. 153, descaracteriza a privatividade em relação aos demais entes 
federativos, reduzindo a privatividade à esfera do poder público federal. In: CARVALHO, Paulo de 
Barros. Curso de direito tributário. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 219. 
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O que norteou o Constituinte a conferir à União, além dos impostos regulares do 

art. 153, também os especiais e os extraordinários? O art. 154, I, é um “cheque em branco” 

conferido à União, o que fez Paulo de Barros Carvalho concluir que em razão da 

competência residual prevista no citado dispositivo, todos os demais impostos teriam sido 

deferidos à União, tornando a lista do art. 153 meramente exemplificativa. Acrescenta mais 

adiante o mesmo doutrinador que, por força do art. 154, II - impostos extraordinários - a 

competência privativa só é da União, como já abordado anteriormente, o que o faz concluir 

que os impostos privativos e exclusivos são somente os federais181.     

Sabe-se que a discussão da repartição da competência tributária, ou da indicação 

das fontes de recursos próprias dos entes federados, antecede a própria instituição do 

tributo na esfera do direito positivo. Está contida no âmbito da assembléia constituinte, o 

que instiga os estudiosos do Direito Tributário a indagar se o critério utilizado para a 

repartição dos impostos permite inferir as razões que levam, a título de ilustração, a estar o 

ICMS relacionado no rol da competência impositiva dos Estados ou a constar o ITR no 

âmbito dos impostos deferidos à União ou, retornando à pergunta anterior, por que à União 

foram outorgados, além dos impostos regulares do art. 153, também os especiais e os 

extraordinários, e assim por diante.   

O texto constitucional não responde a tais questionamentos, o que demonstra a 

insuficiência do critério adotado na determinação da repartição originária de competência 

tributária em relação aos impostos, fomentando com freqüência, a barganha política dos 

entes federativos por mais parcelas da imposição tributária. Há, nesse sentido, uma lacuna 

ainda a ser preenchida no direito positivo tributário brasileiro, na constante busca de 

aperfeiçoamento do modelo federativo. Mas, a bem da verdade, a insuficiência de critérios 

                                                 
181 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. pp. 216-217. 
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se dá em função da presença de um critério não explícito na Constituição, mas existente no 

mundo real, o critério predominantemente político.  

A predominância diz respeito ao fato de que na partilha de alguns impostos, se 

vislumbra a adoção de critérios ora universalmente aceitos, ora de base econômica, 

fundados na mobilidade da matéria tributável.  

Dentre os primeiros, encontram-se aqueles que abarcam interesses gerais numa 

visão unitária do Estado federal, como por exemplo, os que incidem sobre o comércio 

exterior, devendo, por envolverem relações internacionais, ficar sob a responsabilidade da 

União. Como bem lembra Osires Lopes Filho, no entanto, nem sempre foi assim. O 

imposto de exportação pertenceu às Províncias e, posteriormente com a República, passou 

para a competência dos Estados-membros, sendo atribuído à União somente com a 

Emenda Constitucional nº 18 de 1965182.  Ao final, no entanto, o que tem prevalecido é o 

critério político da distribuição. 

Em relação aos segundos, considerando o aspecto econômico, a doutrina estabelece 

os pontos para a tributação que poderiam servir como critério na partilha ora denominada 

de “qualitativa”, qual seja, parte-se da ilação de que as bases sobre as quais deva incidir a 

tributação sejam a propriedade, o consumo e a renda. Próximo passo é definir a quem - 

ente federativo - adequadamente competem os tributos incidentes sobre tais bases. Nesse 

sentido, adotar-se-ia um critério de natureza econômica, com base na mobilidade da 

matéria tributável. Assim, a propriedade imobiliária, por ser fisicamente imutável, 

integraria o âmbito das competências municipais ou locais; o consumo183, que se concentra 

em um espaço de maior amplitude, melhor se enquadraria sob a responsabilidade dos 

Estados; a renda, por conseguinte, pertenceria ao governo central em razão de sua natureza 

                                                 
182 LOPES FILHO, Osires de Azevedo. A competência tributária e a questão da federação. In: MORHY, 

Lauro et al (Org.). Reforma tributária em questão. Brasília UNB,  2003. p. 144. 
183 Ou venda no dizer de Ozires Lopes Filho. In: Idem,  p. 144. 
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volátil, pois pode ser tributada em qualquer parte do território nacional184.  A pureza do 

critério, no entanto, dissipa-se ante a realidade de cada federação.  

Na federação brasileira encontram-se indícios da aplicação dos referidos critérios 

na partilha tributária “qualitativa”, dissolvidos, contudo, na constatação da predominância 

do critério político.  

Nesse sentido, o IPTU, imposto sobre os imóveis urbanos, pertence às 

municipalidades, que melhor condição possuem para efetuar a cobrança do tributo em 

razão da proximidade com a matéria tributada, fruto de suas incumbências funcionais- 

administrativas, que permitem aquele ente possuir a planta de valores imobiliários, 

imprescindível a que seja exigido. Conquanto a competência do IPTU ao ente municipal 

atenda ao critério de natureza econômica, o ITR distancia-se deste. Mesmo incidindo sobre 

a propriedade imobiliária, o tributo já foi da competência tanto do Município, quanto do 

Estado, para atualmente localizar-se sob os auspícios da União, o que denota a prevalência 

de critério político no momento da distribuição, consoante será abordado mais adiante. 

De outra parte, o critério de natureza econômica, baseado na mobilidade da matéria 

tributável, é dotado de fragilidade quando localiza o consumo no âmbito dos Estados para 

atender as peculiaridades do federalismo brasileiro, quando na verdade toda a estrutura do 

ICM, atual ICMS, compatibiliza-se com as linhas federais, inspiração de sua fonte 

européia. A verdade é que esse imposto, por sua substancial potencialidade, é objeto da 

contradição entre a vontade descentralizadora e a tradição centralizadora da federação 

brasileira, sendo caracterizado pela barganha política dos Estados-membros e da União, 

motivo pelo qual foi eleito na presente pesquisa, como um dos tributos que revelam a 

distorção de critérios na distribuição de competência tributária do Estado federal brasileiro. 

                                                 
184 LOPES FILHO, Osires de Azevedo. A competência tributária e a questão da federação. In: MORHY, 

Lauro et al (Org.). Reforma tributária em questão. Brasília UNB, 2003. p. 144; REZENDE, Fernando. 
Reforma tributária e federação. In: MORHY, Lauro et al (Org.). Reforma tributária em questão. 
Brasília UNB, 2003. p. 155. 
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Retornando ao art. 151, I, da Carta Maior, poderia a União, com espeque no 

referido dispositivo, instituir uma quantidade ilimitada de impostos para satisfazer suas 

necessidades de recursos? Acredita-se que não. Não há previsão constitucional da 

quantidade de impostos que deve ser atribuída a cada ente, mesmo porque a distribuição 

por igual quantidade importaria em igualdade numérica ou absoluta, que ao final promove 

a desigualdade. A inadequação da distribuição igual acentua-se quando se trata de 

impostos, em vista dos quais cada um deles representa grau diferente de autonomia 

financeira ao ente federativo.  A falta de disposição expressa que torna aparente a 

insuficiência de critérios na partilha tributária dos impostos, é resolvida no âmbito do 

próprio texto constitucional.  

Não se pode pretender que o Constituinte tenha laborado em equívoco em 

detrimento dos preceitos e valores do federalismo. Na verdade, o sistema de competências 

tributárias elaborado pelo Constituinte de 1988 busca a consolidação daquelas aspirações 

do federalismo, calcado no equilíbrio. As transformações da sociedade ocorrem de forma 

mais célere que a lei, demandando periodicamente a sua reformulação quando não mais se 

conformam com a realidade. É nesse sentido que, em sendo constatada a necessidade ou o 

desequilíbrio federativo, corrigível ou passível de ser atenuado por modificações na 

competência tributária, o Constituinte derivado deve promovê-las, observadas as 

limitações constitucionais.      

A limitação encontra-se na própria Carta de 1988 e nos princípios que ela proclama. 

O aumento desmedido de fontes de recursos em um só ente federativo com o subjugo dos 

demais acentuaria as diversidades entre os entes federativos, comprometendo sua 

autonomia, com reflexos sobre a sua população, o que afrontaria os princípios e objetivos 

da federação brasileira, quais sejam, o princípio federativo (art. 1º), o da autonomia 

financeira, incluindo a necessária simetria entre as atribuições recebidas e a indicação de 
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recursos próprios a provê-las, os objetivos da construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I),  a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III), princípios 

que afinal representam os valores do federalismo.  

Enfim, como todo “cheque em branco” que encontra sua limitação nos recursos 

disponíveis em conta, o “cheque em branco” outorgado à União pelo art. 154, I, da 

Constituição está limitado nos princípios e valores do federalismo, o que mitiga os efeitos 

da insuficiência de critérios na partilha tributária.  

Conquanto as limitações apontadas sirvam para a manutenção do equilíbrio 

federativo, o problema a ser resolvido diz respeito à partilha “qualitativa” dos impostos, 

que faz com que determinado imposto seja atribuído à União ou aos Estados e Municípios,  

assunto sobre o qual se farão algumas reflexões a seguir a partir da análise do ICMS e do 

ITR, impostos considerados neste estudo como aqueles que revelam a insuficiência de 

critérios ora abordada.  

As contribuições especiais, conquanto também sirvam para demonstrar a 

predominância do critério político, por não serem formalmente impostos e por 

representarem atualmente uma das grandes distorções na repartição de competência 

tributária, caracterizando o perecimento da solidariedade do federalismo cooperativo, serão 

abordadas em item próprio. 

 

5.3.1. A feição nacional do ICMS 

  

Os critérios constitucionais adotados na distribuição dos impostos, no sentido de se 

atribuir espécie tributária determinada, especificamente a cada ente - critério material e 

critério territorial -, não suscita discussão no campo doutrinário. Curiosamente, no entanto, 

é palpitante o debate em torno da presença do ICMS no campo da competência impositiva 
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dos Estados, quando uma gama de comandos normativos evidencia o caráter nacional do 

referido tributo185, em face de vários fatores, incluindo institutos próprios do tributo, todos 

veiculados em farta legislação de âmbito nacional. 

Para entender o perfil do ICMS, no entanto, é necessário retornar historicamente à 

construção desse imposto.  

Como aconteceu com a federação brasileira que se inspirou no esquema norte-

americano, e não raro apresenta os problemas que toda importação implica quando as 

realidades são diferentes, o ICM procurou sua inspiração nas idéias que permeavam a 

criação do Mercado Comum Europeu, que buscava a união a fim de se fortalecer 

economicamente para competir com a maior potência econômica da época, os Estados 

Unidos da América, encontrando na criação do IVA – imposto sobre o valor agregado, a 

saída para tributar a circulação de bens, coisas e mercadorias no âmbito daquele Mercado, 

inicialmente integrado pela Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Benelux e Holanda.  As 

idéias decorrentes dos estudos que se faziam na Europa correram mundo. No Brasil, a 

Emenda nº 18 à Constituição de 1946, conhecida como a grande reforma tributária, 

espelhou-se na experiência que no velho continente se operava, sendo adequada às 

peculiaridades da realidade brasileira. No entanto, a literatura que se importou nada tinha a 

ver com a experiência brasileira, mas com a da Europa, na qual o IVA tinha contornos 

totalmente diferentes do ICM nacional. Aquele incidia sobre quaisquer operações, 

inclusive as não mercantis  - civil, mercantil, financeira -, e este incidia somente sobre 

operações reguladas pelo Direito Mercantil, que envolvesse mercadoria, desde que 

implicasse na sua circulação, o que sobremaneira influenciou as interpretações dadas ao 

assunto, comprometendo, no dizer de Geraldo Ataliba: 

 “[...] a segurança jurídica, a previsibilidade da ação estatal, a estabilidade da 
administração financeira e a tranqüilidade que deve ter o contribuinte, quando 

                                                 
185 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 

1999. p. 110. 
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vai fazer as suas contas, mesmo porque este é um imposto que colhe desde as 
grandes multinacionais até o modesto vendedor, o botequim da esquina e a 
quitanda da beira de estrada, no interior. Todos são colhidos pelo ICM”186.  
 

  
O esquema da repartição de competência de base econômica, centralizador 

porquanto privilegiava a União com uma grande parcela de competências, trazido pela 

Emenda nº 18, foi absorvido com alguma modificação redacional pela Constituição de 

1967. O caráter centralizador da Constituição de 1967 em matéria tributária se deixa 

antever pela inovação no que se refere à competência da União para, mediante lei 

complementar nacional, conceder isenções de impostos federais, estaduais e municipais, 

quando houvesse relevante interesse social ou econômico nacional (art. 20, § 2º).  

Em relação ao ICM havia previsão anterior de uniformização da política de 

isenções mediante convênios entre os Estados que independiam de ratificação pelas 

Assembléias Legislativas (Ato Complementar nº 34, de 30.01.67), o que reforça, desde 

sempre, seu caráter nacional. 

A Emenda Constitucional nº 01, de 1969, ratifica as características centralizadoras 

na medida em que preserva a competência residual da União (art. 20, § 1°), bem como a 

sua competência para isentar os impostos federais, estaduais e municipais (art. 19, § 2º), 

inclusive no tocante ao ICM, mantendo, ainda, o tratamento dado às isenções conforme 

estabelecido em convênios, segundo os ditames de lei complementar (art. 23, § 6º).  

A Constituição de 1988, de aspiração democrática voltada ao fortalecimento do 

federalismo, visava combater a centralização do período anterior, e um dos caminhos era a 

distribuição de competência tributária. Para tanto, a União cedeu parcela de sua 

competência tributária, enquanto Estados e Municípios ampliaram as suas.  

                                                 
186  ATALIBA, Geraldo. ICMS na constituição. In: Revista de Direito Tributário, São Paulo, Revista dos 

Tribunais, ano 15, nº. 57, pp. 90-104, jul-set., 1991. pp. 91-97. 
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No que diz respeito ao ICMS, este manteve preservada a área de abrangência do 

antecessor ICM, alargando o campo de sua incidência material com as prestações de 

serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, com o acréscimo 

dos antigos “impostos únicos” da União sobre energia elétrica, combustíveis e lubrificantes 

líquidos e gasosos e minerais.  

Não restam dúvidas que o intuito de descentralização, por parte dos Estados, 

corroborou para a ampliação do campo de incidência do ICMS. No entanto, a 

descentralização almejada não se faz a qualquer preço, sob pena de tornar desarmônica a 

federação. Foi o que ocorreu. O ICMS com seu campo de incidência ampliado aumentou 

ainda mais os conflitos existentes entre os Estados, sendo um dos principais causadores do 

desequilíbrio da federação brasileira.  

O arranjo encontrado pela Constituição de 1988 para minorar os efeitos estruturais 

do ICMS foi remeter à lei complementar187 e às resoluções do Senado a incumbência de 

equilibrar a federação. 

Gustavo Cavalcanti pondera que a postura política descentralizadora em relação ao 

ICMS não é compatível com o seu perfil jurídico por ser esse tributo um imposto 

tipicamente nacional “porquanto lança seus efeitos econômicos e jurídicos por todo o 

território nacional, necessitando imperativamente de um perfil jurídico uniforme”188. 

Tem razão o autor. É patente o perfil nacional do ICMS. A “facultatividade”, 

enquanto característica da competência tributária, como defendem alguns autores189, resta 

bastante fragilizada quando o assunto é o ICMS, e em razão da obrigação legal do dever de 

                                                 
187  Chiesa alerta que a competência para legislar sobre o ICMS é, em princípio, dos Estados, o que impõe 

limitação à lei nacional, devendo esta observar a autonomia dos entes estaduais. In: CHIESA, Clélio. 
ICMS: sistema constitucional tributário - algumas inconstitucionalidades da LC 87/96. São Paulo: LTR, 
1997. p. 71. 

188 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 
1999. pp. 109-108. 

189  CARRAZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª ed. rev. amp. e atual. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 593. 
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instituir o tributo que foi destinado ao ente federado previsto no art. 11, caput, da Lei 

Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabidade Fiscal190. Consiste, a referida 

característica na possibilidade da utilização ou não, pelo titular, da competência tributária 

conferida constitucionalmente. Corroboram, no entanto, o conteúdo da facultatividade a 

não instituição, pela União, do Imposto sobre Grandes Fortunas e a ausência de instituição 

do ISS, por grande parte dos Municípios. No que tange ao ICMS, no entanto, há flagrante 

impossibilidade de omissão da competência para instituí-lo, em virtude do seu caráter 

nacional, cujas regras se estendem por todo o território brasileiro, com bem pondera Paulo 

de Barros Carvalho, para quem, embora não conste expressamente nas disposições 

constitucionais tributárias, a feição nacional exsurge com juridicidade “nas dobras de 

inúmeros preceitos, irradiando sua força por toda a extensão da geografia normativa desse 

imposto”191. 

Assim, considerando a feição nacional desse tributo, como visto preliminarmente, 

tem-se por justificado o tratamento adotado pela Constituição de 1988, por interessar ao 

Estado Brasileiro. No entanto, já passados quase dezesseis anos da promulgação da Carta 

Maior da federação brasileira, ressalta-se a posição dos estudiosos do Direito Tributário 

que pugnam por modificações no caráter impositivo e estrutural desse imposto. Há que se 

encontrar uma saída que compatibilize a fonte de recursos necessários ao Estado-Membro 

e a vontade política de descentralização, com as características de interesse geral que 

envolvem esse tributo. 

Dessa feita, o critério a justificar o interesse geral deve sobrepor-se a fim de fazer 

valer a força das relações que o envolvem, como o comércio entre Estados, gerando, 

                                                 
190 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília – DF, 5 mai. 2000. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr., 2005 

191 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 
2003. p. 220. 
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inclusive, as distorções que têm sido observadas, como a guerra fiscal, o que demanda sua 

regulação por lei de âmbito nacional. Para mantê-lo na competência impositiva dos 

Estados, somente sob as diretrizes constitucionais hoje existentes, ou seja, sob o comando 

de uma regulamentação nacional sem deixar espaço para a atuação do legislador ordinário. 

Sacha Calmon bem coloca a origem do tão promissor e tão problemático ICMS. 

Destaca duas aporias: fonte inspiradora do imposto ora tratado, os países europeus que 

aplicavam o tributo, não possuíam Estados-Membros e, portanto, na hipótese da existência 

desses entes, a competência para manejá-los era sempre do Poder central. De outra parte, 

destaca a realidade brasileira em que os Estados-membros tributavam o comércio de 

mercadorias - IVC; por sua vez, a União tributava a produção de mercadorias 

industrializadas - imposto de consumo e os entes municipais, impingiam a tributação sobre 

os serviços, por meio do imposto sobre indústria e profissões. O transporte, portanto, do 

imposto europeu para a realidade brasileira deu-se num emaranhado de adaptações, em que 

sobressaía o perfil nacionalizante do então ICM, que demandava tratamento uniforme, em 

contraposição à tradição federal brasileira, resultando daí a afronta à competência estadual, 

em razão da necessidade de regramento unitário do imposto pela União, representado pela 

submissão às leis complementares e às resoluções do Senado192. Tal quadro permite inferir 

que antigo ICM, atual ICMS, é imposto que atende aos interesses nacionais, mas 

permanece sob o manto da competência estadual para atender a nossa particularíssima 

organização jurídico-constitucional, contraditoriamente sedenta de descentralização e tão 

centralizada. 

Os problemas que envolvem o ICMS deixam claro que não há critério técnico-

jurídico para impor-se “qualitativamente” a partilha tributária, fazendo-se rotineira a 

barganha política onde os mais bem preparados consagram-se vencedores. Sacha Calmon 

                                                 
192 COELHO, Sacha Calmon Navarro.Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2003. p.330. 
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exibe, com clareza, a insuficiência, ou mesmo ausência, de critérios suscitada neste 

trabalho e a correspondente luta pelas receitas tributárias: 

 
“Em 1987 advém a Assembléia Nacional Constituinte, e nela planta-se 

com extraordinário vigor os anseios dos estados de ‘independência e autonomia 
financeiras’ nas esteiras da descentralização do Poder Central.  

Opera-se, então, a construção do maior conglomerado tributário de que se 
tem notícia na história do país, com a adesão de deputados ‘expertos’ em 
tributação. [...] Sobre a nossa Constituinte – compromissária aqui e radical acolá 
– convergiram pressões altíssimas de todas as partes. Dentre os grupos de 
pressão há que destacar os dos Estados-Membros em matéria tributária, 
capitaneada pela tecnoburocracia das Secretarias de Fazenda dos Estados. E 
surge o ICMS, outra vez à revelia das serenas concepções dos juristas nacionais, 
senhores das experiências européias e já caldeados pela vivência de 23 anos de 
existência do ICM. Suas proposições não foram aceitas. Prevaleceu o querer dos 
estados.”193 

 

 O quadro apontado evidencia que o ICMS encontra-se no rol dos tributos de 

competência do Estado em função da evolução histórica do referido imposto, mas 

decisivamente pelo querer do Constituinte de 1988, que preferiu optar pelo critério 

predominantemente político. E não ocorre diferente em relação aos demais tributos. É essa 

a lacuna que ainda existe no sistema de partilha brasileiro. Por isso, conquanto tal sistema 

seja festejado por sua rigidez, em decorrência de operar-se no seio constitucional, o que 

não se verifica na quase totalidade dos países e por traduzir, os termos da teoria tributária 

nacional e da classificação dos tributos, que foi produzida no país desde Rubens Gomes de 

Sousa, Aliomar Baleeiro e demais estudiosos da ciência tributária nacional, falta, no 

entanto, ouvir a ciência no momento de repartir “qualitativamente” os tributos entre os 

componentes da federação, o que foi olvidado na hora da definição do ICMS, como 

transcrito acima.  

                                                 
193 Idem. pp. 331-332; Raymundo Juliano, por seu turno, bem demonstra os debates constituintes, em que 

ressalta os grupos e os respectivos interesses defendidos, dentre os quais se incluem aqueles pertinentes 
ao ICMS. In: FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. Finanças públicas e tributação na constituinte: 
1987/1988. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2003. pp. 7-9, 22, 29, 32-33,  39, 41. 
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O critério político, da barganha, é insuficiente para a efetivação de uma adequada 

repartição de competências e não tem sido salutar para a federação brasileira, promovendo 

uma série de distorções, como as elencadas na presente pesquisa. 

A competência tributária, como foi definida nesse contexto, possui uma finalidade: 

garantir a autonomia financeira dos entes federativos, sendo responsável, por conseguinte, 

pela harmonia que toda federação almeja. Repartição de competência tributária é =  

autonomia financeira + equilíbrio. 

O mero critério político reduz as possibilidades de serem evidenciadas as 

diferenças existentes nos Estados federais, com o fim de equilibrá-las. O critério político 

não produz igualdade, ao contrário, acentua as desigualdades. 

O que deveria, então, ser observado para o estabelecimento da repartição de 

competência tributária?   

É mister olhar para dois pontos: a) a esquecida, mas não ultrapassada, 

predominância do interesse e; b) a compatibilização entre as atribuições recebidas e as 

respectivas fontes de recursos. A inobservância desses aspectos fere o pacto federativo, 

fazendo da autonomia financeira, necessária ao ente federal, uma loteria em que poucos 

são os contemplados.  

 Por fim, constatada e justificada a feição nacional do ICMS, que coloca o legislador 

estadual e distrital no limbo, resta demonstrada a necessidade de mudança no tratamento 

desse imposto na atualidade, a fim de restar resguardado o pacto federativo, com a 

manutenção de seu equilíbrio. 

 Ainda na esteira das distorções prejudiciais à partilha de competência tributária 

lança-se, a seguir, um olhar sobre o ITR. 
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5.3.2. Por que o ITR é de competência da União? 

 

A resposta imediata que costuma ser oferecida é de que a Constituição deferiu tal 

imposto à União, com privatividade, mais recentemente estabelecendo regra de repasse da 

cobrança e fiscalização pelos Municípios. A questão conforta o ordenamento jurídico, mas 

não aquieta os anseios de aperfeiçoamento da federação. Por este raciocínio, qualquer 

imposto pode ser deferido a qualquer ente federativo, por meio de uma reforma no sistema 

de partilha. Entende-se que não. Há limitações inclusive para a competência residual da 

União, prevista no art. 154, I da CF, como já abordado.  

O atual arcabouço constitucional do sistema de partilha tributária é eficaz na 

medida em que mitiga a interferência do exercício da competência tributária de um ente 

sobre a do outro, mas, na prática, não evita os conflitos entre os entes federativos, como 

pôde ser visto em relação às questões do ICMS antes enfocadas.  

A insuficiência de critérios, fincada na distribuição “não” qualitativa, em última 

instância, no critério político e os respectivos problemas decorrentes, demonstra a 

necessidade de reconstrução do sistema de competência tributária, inicialmente, respaldado 

nas próprias normas oriundas do sistema constitucional, numa visão integrativa dos 

sistemas que permeiam a Carta Maior. Sob essa trilha, deve-se investigar, de início, se o 

imposto sobre a propriedade territorial rural enquadra-se, com maior intensidade, nos 

interesses da União, dos Estados ou dos Municípios. 

Ressalvados os critérios material e territorial, mais uma vez, é a predominância do 

critério político, como visto no ICMS, que norteia a partilha sobre qual tributo deve 

pertencer a determinado ente, o que impingimos chamar no presente trabalho de “partilha 

qualitativa”. Tal critério, como reiteradamente dito nesta pesquisa, apresenta-se 

insuficiente para uma adequada repartição da competência tributária. 
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O ITR, longe de representar uma grande fonte de arrecadação, em função de 

problemas de controle e fiscalização, já foi tributo de competência dos Municípios194, dos 

Estados195 e desde a Emenda Constitucional nº 10, de 09 de novembro de 1964 e da 

Emenda Constitucional nº 18 de 1º de dezembro de 1965, pertence ao rol dos tributos da 

União196. Na recente mini-reforma tributária, que culminou na Emenda Constitucional nº 

42, de 19 de dezembro de 2003, cogitou-se da transferência do ITR da União para os 

Estados, com a respectiva regulação por lei complementar. Ao final, no entanto, manteve-

se a competência da União, com a entrega aos Municípios de cinqüenta por cento da 

receita do imposto, relativamente aos imóveis neles situados, ou a totalidade, desde que 

promovam a sua cobrança e fiscalização, sendo-lhes vedada qualquer renúncia fiscal (CF, 

art. 158, II c/c art. 153, § 4º, III).  

A grande indagação consiste em saber qual o critério que manteve a competência 

da União e qual critério teria sido adotado se a competência fosse, por acaso, transferida 

para os Estados ou para os Municípios.  

Alguns doutrinadores apontam que a proposta de transferência para os Estados 

deveu-se às pressões exercidas pelas oligarquias rurais, defendendo a permanência da 

competência para a instituição do tributo no âmbito da União, em razão da experiência do 

                                                 
194  A Emenda Constitucional nº 5, de 21 de novembro de 1961, alterou a Constituição de 1946, transferindo 

o ITR para a competência municipal (art. 29, I). Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 10, de 09 
de novembro de 1964 transferiu a competência para instituir o referido tributo para a União, sendo o 
produto da arrecadação destinado aos Municípios (art. 15, VII, e § 9º). In: CAMPANHOLE, Adriano; 
CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 1998. pp. 476 e 480. 

195  Art. 9º, n. 2º, da Constituição de 24 de fevereiro de 1891; art. 8º, I, a, da Constituição de 16 de julho de 
1934; art. 23, I, a, da Constituição de 10 de novembro de 1937; art. 19, I, da Constituição de 18 de 
setembro de 1946; In: CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: 
Bookseller, 2001. pp. 54, 93, 167, 214. 

196  Art. 15, VII da Constituição de 1946, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 10, de 09 de 
novembro de 1964 e pela Emenda Constitucional nº 18 de 1º de dezembro de 1965. In: 
CAMPANHOLE, Adriano; CAMPANHOLE, Hilton Lobo. Constituições do Brasil. 12ª ed. São Paulo: 
Atlas, 1998. p. 553 e 568; art. 22, III da Constituição de 24 de janeiro de 1967; art. 153, VI, da 
Constituição de 05 de outubro de 1988. In: CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições 
brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001. pp. 302 e 459. 
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órgão arrecadatório deste na fiscalização e cobrança do imposto197.  Outros, no entanto, 

consideram que a tentativa de repasse da competência para os Estados representa uma 

forma de compensação em razão das restrições impostas aos entes estaduais nos demais 

pontos da proposta, entendendo, ao contrário, que o imposto melhor estaria localizado sob 

a responsabilidade dos Municípios, em razão dos imóveis rurais e a população respectiva 

receber benefícios desse ente, bem como pelo fato de possuir o ente municipal a base de 

dados relevantes e necessários à imposição desse imposto198. 

Conquanto a vontade política inicial tenha sido transferir a competência para os 

Estados, esta permaneceu na União. O critério, assim como tem ocorrido com o ICMS, tem 

sido o “político” consubstanciado no caráter concentrador da União. Mesmo o repasse de 

competência do ITR aos Estados, proposto na reforma, fazia previsão da necessidade de lei 

complementar, o que lhe daria o mesmo tratamento que ora persiste no ICMS: os Estados 

seriam meros fiscalizadores e cobradores da exação, sendo-lhes retirado o direito de 

legislar sobre o tributo, com clara ofensa à sua autonomia. 

Na verdade, o ITR possui dupla função: fiscal e extrafiscal. Na primeira vertente, 

tem sido questionável a eficácia da cobrança do imposto em decorrência das dificuldades 

que a União vem enfrentando no controle, fiscalização e administração do tributo. O 

distanciamento dos órgãos da União do objeto da imposição, o imóvel, cria óbices à efetiva 

cobrança. O resultado é a inexpressiva arrecadação do imposto frente aos demais tributos. 

Não seria, portanto, o caráter fiscal do ITR que justificaria o embate pela permanência do 

imposto na competência da União. Na segunda vertente, no entanto, a extrafiscalidade do 

                                                 
197  HICKMANN, Clair Maria. Princípios para uma reforma tributária cidadã. In: MORHY, Lauro et al 

(Org.). Reforma tributária em questão. Brasília UNB, 2003. p. 114. 
198  LOPES FILHO, Osires de Azevedo. A competência tributária e a questão da federação. In: MORHY, 

Lauro et al (Org.). Reforma tributária em questão. Brasília UNB, 2003. pp. 145-146;  VEDANA, 
Celso. O sistema tributário nacional e o município. In: BALTAZAR, Ubaldo César; PALMEIRA, 
Marcos Rogério (Org.). Temas de Direito Tributário: estudos em homenagem ao Prof. Índio Jorge 
Zavarizi. Florianópolis: Fundação Boiteaux, 2001. p. 106. 
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ITR consiste em desestimular a manutenção da propriedade rural improdutiva, bem como 

servir de instrumento de intervenção da propriedade rural com vistas ao atendimento das 

políticas de reforma agrária.  

 É nesse caráter de extrafiscalidade do imposto que se situa o interesse da União. O 

art. 22, I e II, da CF estabelece competência privativa da União para legislar, 

respectivamente, sobre direito agrário e desapropriação ao mesmo tempo em que o art. 184 

outorga-lhe a competência exclusiva para desapropriar com fins de reforma agrária o 

imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Com efeito, o imóvel rural 

cumpre sua função social, dentre outras hipóteses estabelecidas pela Constituição, pelo seu 

aproveitamento racional e adequado (art. 186, I), características de todo inaplicáveis à 

propriedade fundiária improdutiva. Nesse sentir, a própria Carta de 1988 exclui a 

propriedade produtiva da possibilidade de desapropriação para fins de reforma agrária (art. 

185, II). Daí decorre que a progressividade do ITR prevista no art. 153, § 3º, I, com o 

objetivo de desestimular a propriedade improdutiva, faz desse imposto um instrumento 

apto a ser utilizado nas políticas de reforma agrária da União, o que deixa visível o 

interesse federal sobre referido tributo. 

 Estampa-se então o conflito: na partilha tributária deve prevalecer o interesse 

extrafiscal da União ou a tradição primária do caráter fiscal dos impostos? 

 A tributação é fundamental aos interesses do Estado por dois aspectos: o primeiro, 

como fonte de recursos necessários ao cumprimento dos seus fins, e o segundo, para 

utilização do tributo como instrumento extrafiscal na indução de comportamentos 

(instrumento extrafiscal)199. 

 Nesse sentido finalístico, as expressões fiscalidade, extrafiscalidade e 

parafiscalidade são empregadas comumente pela Ciência do Direito, para caracterizar a 

                                                 
199 COELHO, Sacha Calmon Navarro Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2003. p. 37. 
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intenção do legislador na criação da lei tributária. São, portanto, criação doutrinária, sendo 

raras as menções a tais termos pela norma positiva.  Interessa a essa discussão somente as 

duas primeiras. Tem o tributo o caráter de fiscalidade sempre que sua moldura jurídica  

evidencie que os objetivos que nortearam sua criação, ou que impregnam certos aspectos de 

sua estrutura, estejam voltados exclusivamente para a finalidade arrecadatória do Estado, 

desprovido de outros interesses, sejam sociais, ambientais, políticos ou econômicos, que 

influenciem no contexto da atividade de imposição tributária200. 

 A tributação sob o viés da extrafiscalidade é a moldura que vem se desenhando na 

contemporaneidade. O tributo não mais tem somente a função de financiar o Estado em seu 

finalismo clássico ou tradicional, mas a de um instrumento de intervenção estatal no meio 

social e na economia privada201. 

 Becker preleciona a progressiva transfiguração dos tributos de finalismo meramente 

clássico: o tributo utilizado como expressão do intervencionismo do Estado e instrumento 

da liberdade do indivíduo. Segundo ele, a forma racional do intervencionismo do Estado é 

o planejamento. Ao criticar esta forma de intervenção estatal, o liberalismo capitalista 

olvida que as forças econômicas privadas que o caracterizam estabelecem suas bases num 

intervencionismo de “força bruta (poderio econômico natural) orientada (ela também) pelas 

‘leis’ naturais da economia política”. Conclui, parafraseando Burdeau, que o planejamento 

intervencionista do Estado derrota tais planejamentos egoístas, sendo estes o instrumento 

da liberdade de poucos e aquele, o instrumento da liberdade de todos202.  

 A clareza dos ensinamentos do ilustre justributarista evidencia ser própria da novel 

concepção da natureza finalística dos tributos também a vertente extrafiscal. Note-se que 

                                                 
200 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15a ed. rev e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003, p. 230 
201  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 3ª  ed. São Paulo: Lejus, 1998, p. 587. 
202  Idem,  pp. 586-589. 
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não há a renúncia do tributo como fonte de recursos, somente o reconhecimento que esta 

face não é a única.   

 Vista sob a perspectiva da partilha tributária “qualitativa” o assunto deve ser assim 

colocado: em estando o ITR sob a competência da União, ou dos Estados, ou dos 

Municípios, não há a descaracterização da dupla finalidade do tributo. No entanto, 

considerando que o objetivo primordial da partilha de tributos na federação é garantir os 

recursos suficientes para a consecução das atribuições de seus componentes, resta claro que 

esse é o prisma que deve prevalecer. Resulta, portanto, que nesta hipótese o critério a ser 

utilizado, longe de ser o político, deve ser o de base econômica, fincado no entendimento 

de que o tributo incidente sobre imóvel, em razão de sua imutabilidade, melhor se ajusta à 

competência do ente local. Essa imutabilidade favorece a proximidade do imóvel a esse 

ente, tornando fácil obter dados e suas alterações, bem como promover sua fiscalização e 

seu controle. Igualmente faz do ente municipal o favorecedor dos benefícios concedidos ao 

imóvel e à respectiva comunidade, o que o torna ente ideal para o recebimento dessa 

competência tributária e para o resgate do potencial dessa fonte de recurso que o imposto 

certamente representa.   

Não é demais dizer que o ITR, hoje sob a competência da União, é subutilizado 

tanto por não exercer efetivamente sua finalidade fiscal, pelos entraves acima declinados, 

tampouco por sua face extrafiscal, em razão da pouca probabilidade de este servir como 

instrumento eficaz de distribuição de terras. 

A reflexão produzida acima reitera, em última análise, a verdadeira mescla de 

critérios adotados na repartição das competências tributárias, predominando o embate 

político dos entes federativos, o que denota sua insuficiência na Constituição, quando o que 

se almeja é que o tributo seja efetiva fonte favorecedora da autonomia dos membros da 

federação brasileira, em benefício de sua própria harmonia.  
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5.4. O descompasso entre as fontes próprias de recursos e as atribuições deferidas aos 

entes federativos 

  

As reflexões, objeto do presente capítulo, buscam mostrar as diversidades da 

federação brasileira que influenciam a repartição de competência tributária, considerando 

ser esta, além de veiculo da distribuição das fontes de receitas, instrumento compensador 

das desigualdades existentes no plano real, ou fenomênico. 

Inclui-se nas reflexões toda a sorte de anomalias detectadas no ordenamento 

jurídico brasileiro, mormente na Constituição, que impedem a efetivação dos mecanismos 

igualitários próprios da partilha tributária. 

Registre-se, inicialmente, que a partilha de competências políticas e administrativas 

aliada à repartição dos recursos entre os componentes da federação é fator determinante no 

equilíbrio e harmonia federativa e na conseqüente manutenção da federação. Pouco ou 

nada valeria a distribuição das incumbências aos membros da federação sem a 

contrapartida dos recursos necessários para sua execução. Dito isto, impende reforçar a 

idéia de que toda reforma, seja tributária, seja político-administrativa, que importe em 

alteração das atribuições dos entes políticos, deve importar em revisão recíproca das fontes 

de recursos ou das respectivas incumbências constitucionais, conforme o caso. O alerta 

feito pelos estudiosos das Finanças Públicas e do Direito Tributário203 vem sendo olvidado 

pelo Constituinte originário, e, com mais vigor, pelo constituinte derivado. 

Do mesmo modo, a compatibilidade entre ingresso e gastos públicos, como fonte 

legitimadora da tributação, não interessa apenas ao Direito Financeiro, mas representa 

                                                 
203 CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Editora Juarez de 

Oliveira, 2001. pp. 17-18. 
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garantia constitucional deferida ao contribuinte204, devendo ser observada pelo constituinte 

derivado, pelo legislador ordinário e pelo intérprete julgador.  

Pelos motivos acima citados, dentre as distorções eleitas na presente pesquisa 

encontra-se a ausência de compatibilidade entre as fontes de recursos recebidas pelos entes 

federativos e as incumbências que lhe são conferidas pela Constituição de 1988.  

A origem do problema, ora enfrentado, são de várias ordens, como será observado 

no decorrer da análise produzida neste e nos demais itens do presente capítulo, que vão 

desde o centralismo que caracteriza a federação brasileira até a insuficiência de critérios na 

distribuição das fontes de recursos, bem como na ausência de indicação específica das 

responsabilidades de cada componente do Estado federal.   

Pois bem, é na alternância de períodos mais centralizadores com outros tantos 

descentralizadores que historicamente caminha o federalismo brasileiro, sendo visível a 

timidez da federação brasileira. Os Estados e Municípios lutam para se firmar como entes 

federativos autônomos, característica que, em alguns momentos da recente história 

nacional, reduziu-se a meras linhas textuais da Constituição. 

Como alerta Fabiano J. H. Pegurier 205, “o Brasil sofre de dupla personalidade 

política. A tradição de um governo central unitário e todo-poderoso, herdada de Portugal, 

choca-se a todo momento com o sistema de governo federativo adotado, que atribui - no 

papel - muito poderes aos estados e municípios”. Segundo o estudioso, o federalismo 

brasileiro é, assim, muito mais um projeto do que uma realidade. 

E o reflexo de tal problemática produz efeitos na estrutura tributária. Ora são 

deferidas mais competências aos Estados e Municípios (as conferidas na Constituição de 

1988), ora a União tenta recobrar os poderes concedidos - a criação do fundo de 

                                                 
204 SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. p. 43. 
205  PEGURIER, Fabiano J. H. Gazeta mercantil, São Paulo, 10 de jun. 2003.  
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estabilização fiscal – FEF, DRU e a Lei Kandir206. Este processo de desorganização de 

descentralização provoca instabilidade entre os entes federativos e cria óbices quanto à 

possibilidade de reformas tributárias racionais.  

Com efeito, as competências tributárias deferidas não guardam correspondência 

com as competências administrativas e responsabilidades pela prestação de serviços 

públicos.  

De um lado, os Estados e Municípios lutam por maior participação nas receitas 

tributárias, com toda razão, pois é a eles, principalmente aos Municípios, que a população 

reclama pela prestação dos serviços essenciais. Certamente, não é ao chefe maior da 

República que o cidadão vai imputar responsabilidades imediatas por falta de hospitais, 

médicos, ruas sem asfalto, ausência de água encanada e potável, problemas no sistema de 

transportes coletivos, só para citar alguns. Assim, ainda que detenha fonte própria de 

recursos, uma grande maioria não consegue cumprir com efetividade o seu papel207.  

Por outro lado, a União pleiteia a predominância de suas receitas no arcabouço da 

partilha tributária, também com certa razão, na medida em que o federalismo cooperativo 

brasileiro assenta-se, em grande medida, na transferência de recursos. 

Ocorre que, não obstante a descentralização realizada, ainda não se encontrou no 

sistema tributário vigente uma forma racional de autonomia efetiva (não utópica) dos entes 

federativos, por meio da qual possam a União, Estados e Municípios cumprir suas 

responsabilidades sem onerar por demasia determinados segmentos.  

                                                 
206 Introduziu duas alterações significativas na legislação do ICMS: a generalização da desoneração tributária 

sobre as exportações de bens e o pleno aproveitamento dos créditos pela entrada de bens do ativo 
permanente (máquinas e equipamentos). In: BRASIL. Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 
1996. Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de 
mercadoria e sobre serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 16 set. 1996. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 05 mar., 2005. 

207 MELO, José Samuel de Miranda. Tributação municipal: o descompasso entre as receitas tributárias e as 
competências constitucionais. São Luís: Dissertação de mestrado em direito da Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE, 2001. pp.150-157. 
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Conquanto a participação dos Municípios e dos Estados na partilha tributária tenha 

sido aumentada, ainda assim as receitas auferidas são insuficientes para cobrir as demandas 

sociais. A receita tem crescido em proporção inversa aos gastos públicos. Na realidade, o 

que vem ocorrendo é “aquela” descentralização forçada por meio da qual a União se 

desobriga com os gastos públicos estaduais e municipais, e para fazer frente aos seus 

próprios gastos, e o deficit público, efetiva ajustes fiscais consubstanciados, por exemplo, 

em aumento de alíquotas de seus tributos, principalmente aqueles infensos 

constitucionalmente às transferências, ou mais recentemente, na instituição de 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico208. 

O descompasso entre receitas destinadas aos entes federativos e as respectivas 

atribuições foi cunhado na referida descentralização desordenada. As aspirações que 

permearam a elaboração da Constituição de 1988, voltadas contra um centralismo 

exarcerbado da recente ditadura militar que governava o país, fizeram que se tornasse 

obrigatória a descentralização em favor dos Estados e dos Municípios, que foram 

beneficiados com uma maior participação nas fontes de receita dos tributos. A 

descentralização, no entanto, não observou o necessário equilíbrio entre as fontes de 

recursos e as atribuições políticas e administrativas reservadas a cada um dos membros da 

federação.  

A título de ilustração, na Carta de 1988, além de ser ampliada a base do antigo 

ICM, com incorporação sobre combustíveis, energia e comunicações, ratificou-se o 

aumento da participação de Estados e Municípios na arrecadação federal do Imposto de 

Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, destinados aos Fundos de 

Participação, que representam em torno de cinqüenta por cento da arrecadação dos 

                                                 
208 As contribuições atualmente representam potencial arrecadatório superior ao dos impostos como será 

demonstrado em capítulo próprio. 
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principais impostos da União209. Não se procedeu, todavia, às necessárias revisões no 

campo das competências políticas e administrativas, o que levou a União, com crescentes 

gastos e endividamento, a buscar reforço financeiro por via das contribuições, 

anteriormente não divididas, em qualquer hipótese, com os demais entes federativos, agora 

partilhadas com os Estados, e por este com os Municípios, por força da mudança 

perpetrada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003 e pela Emenda 

Constitucional nº 44, de 30 de junho de 2004  – o inciso III e o § 4º do art. 159 prevêem a  

participação dos Estados (25%, posteriormente 29 % por força da EC nº 40, de 30 de junho 

de 2004) e dos Municípios (25% do que competir aos Estados) no produto da arrecadação 

da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no art. 177, § 4º , da CF.  

Uma distribuição ideal de fontes de recursos está estreitamente ligada à forma por 

meio da qual se opera a repartição das competências na federação. Em decorrência disso, 

no momento da partilha um olhar deve ser voltado para as competências funcionais dos 

entes federativos. No Estado federal brasileiro, a insuficiência de critérios na repartição 

“qualitativa” de competências entre os componentes da federação, como visto 

anteriormente, assentada em critério político, corrobora o desequilíbrio entre as atribuições 

constitucionalmente recebidas e os recursos para provê-las.   

A avidez dos entes federativos por parcelas dos recursos disponíveis faz com que o 

legislador constituinte, originário e derivado, se renda às pressões dos mais fortes 

politicamente - da União e, em certas ocasiões, dos Estados-, rejeitando a opinião dos 

estudiosos na matéria financeira e tributária, permitindo, assim, a perpetuação ou o 

agravamento das desigualdades.  

                                                 
209 REZENDE, Fernando. Reforma tributária e federação. In: MORHY, Lauro et al (Org.). Reforma 

tributária em questão. Brasília UNB,  2003. p. 161. 
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Fernado Rezende, defensor de ampla mudança no sistema tributário que englobe 

não somente a partilha de competências mas a outra face do federalismo cooperativo - as 

transferências de recursos -, alerta que a ausência de atitude na reformulação do 

federalismo fiscal brasileiro nos últimos quinze anos, sob a justificativa de ser o tema 

politicamente explosivo, é um grande erro de estratégia, uma vez que contribui para 

acentuar os óbices às futuras mudanças210. O autor deixa entrever que as alterações no 

sistema tributário e, por via de conseqüência, no sistema de competências,  se regem pela 

vontade política, que deve existir, mas que extrapola a decisão de operar mudanças ou não, 

atingindo a própria repartição tributária em si mesma, quando o necessário seria  somente a 

aplicação de um critério, embasado em estudo técnico-científico rigoroso, que 

proporcionasse melhor equilíbrio entre as atribuições das entidades federadas e as fontes 

suficientes para custeá-las, compasso que o critério político, por si só, não tem conseguido 

estabelecer.   

  A ausência de indicação específica das responsabilidades de cada componente do 

Estado federal é outro fator que contribui para a desarmonia ora tratada. Desde o império, 

o descompasso entre receita e atribuições já se fazia notar por ausência de definição 

específica das despesas. O art. 108 da Carta de 25 de março de 1824, ao estabelecer a 

dotação a ser destinada ao Imperador e à sua esposa, de plano, sem especificar se as 

despesas do casal real eram ou não suficientes, de antemão pugnava que “deverá ser 

augmentada, visto que as circumstancias actuacs não permitem, que se fixe desde já uma 

somma adequada ao decoro de Suas Augustas Pessoas, e Dignidade da Nação”211. O 

dispositivo da carta imperial é tão realista quanto atual. Mesmo não tendo ciência das reais 

necessidades, cada ente federado defende uma maior participação nas receitas. O resultado, 

                                                 
210 Idem. p. 163. 
211  CUNHA, Alexandre Sanches. Todas as constituições brasileiras. Campinas: Bookseller, 2001. p. 34. 
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como sói acontecer, é que nem sempre os que mais necessitam são os melhores 

aquinhoados na partilha. 

A distorção identificada no império ressurge com maior agravamento na república 

federal, onde existe uma pluralidade de poder. Na federação, um dos grandes problemas na 

distribuição das competências em geral reside na complexidade da partilha em razão da 

superposição das ordens políticas e normativas. Há assuntos que são tratados por todos os 

entes federativos, partes que são de suas competências concorrentes. A ausência de 

determinação específica de quem deve atuar sobre determinado assunto acarreta esforços e 

dispêndios desarticulados por parte de todos os entes federativos, onerando cada um 

isoladamente. 

Cada ente, por seu turno, desordenadamente, amplia sua atuação com vistas a 

atender às crescentes demandas sociais. A desordem de atuação diz respeito à ausência de 

critérios que indiquem especificamente as responsabilidades de cada ente da federação. 

Por outro lado, a inexistência de tal indicação específica dificulta a correspondência 

necessária com as fontes de recursos. Ora, se não há definição das atribuições recebidas, 

não haverá compatibilidade racional das receitas necessárias.     

Em face do equilíbrio entre receita e despesa no plano normativo constitucional, no 

âmbito da legislação infraconstitucional, foi editada a Lei Complementar nº 101/2000 – Lei 

de Responsabilidade Fiscal - LRF212, que obriga o Poder Público a adequar suas despesas 

ao limite de suas receitas. O objetivo da lei consiste na contenção dos gastos públicos e, 

portanto, da dívida pública, evitando dessa forma o aumento do denominado deficit 

primário, criando uma nova e rigorosa disciplina fiscal.   

                                                 
212 BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília – DF, 5 mai. 2000. Disponível em: <http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 20 abr., 2005. 

 



 178

Diante desse descompasso entre competências político-administrativas e 

competências tributárias, os entes federais engalfinham-se, buscando parcelas cada vez 

maiores na repartição das receitas tributárias. 

Portanto, a falta de compatibilidade entre as atribuições recebidas e os recursos 

suficientes a provê-las é uma distorção prejudicial ao Estado que se quer federal. Tal 

desequilíbrio acentua as assimetrias existentes na federação, sem deixar possibilidade de 

conformação simétrica. 

A solução, como visto, além das medidas salutares de corte de gastos 

desnecessários, encontra-se na escolha de critérios adequados das fontes de recursos, na 

indicação precisa das responsabilidades de cada membro da federação e, principalmente, 

em evitar que o centralismo estatal ultrapasse o grau aceitável de concentração de poder e 

competência, estancando a descentralização, reconhecidamente favorecedora da igualdade 

dos entes federativos. 

 

5.5. A igualdade entre as pessoas públicas estatais no âmbito tributário: a posição 

privilegiada da União 

 

 Sobreleva ressaltar a idéia que permeia a repartição de competência na federação 

brasileira, de que a União é mais que os Estados e Municípios213. Ignora-se, nesse sentido, 

que as relações entre os membros de uma federação ocorrem de maneira horizontal, numa 

relação de coordenação214. Tal situação fática influencia as decisões no âmbito político e 

legislativo, fortalecendo o centralismo da União e deixando invisíveis as diferenças dos 

                                                 
213 FEITOSA, Raymundo Juliano. Apontamentos de aulas proferidas no Curso de Mestrado 

Interinstitucional da UFPE/UFAM. Manaus, out/nov. 2004. 
214  WHEARE, K. C. Federal government. 3ª ed. London: Oxford University Press, 1953, p. 35. 
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demais entes, o que impossibilita a valoração igualitária dessas assimetrias, com o fim de 

se atingir a igualdade que deve permear o plano federativo, necessária ao seu equilíbrio.  

 Misabel Derzi, tocando no eixo central da questão, assim explicita:  

 A desigualdade econômica ou política pode estimular a falsa idéia de 
haver hierarquia entre os entes que compõem a federação. É característica do 
Estado federal a igualdade jurídica entre as comunidades parciais. Não há 
sobreposição de uma sobre a outra. A inclusão da renda entre os elementos 
essenciais do federalismo facilita o desacertado raciocínio de que, por ser a 
União, enquanto poder central, mais rica, ou mais poderosa, seria do ponto de 
vista jurídico, hierarquicamente superior. Erro inconciliável com a noção de 
federalismo215.  
 

  
 Conti é explicito no tocante à aplicação do princípio da igualdade à organização do 

Estado sob a forma federativa, devendo ser estendido aos membros da federação, pois ao 

atingir sua meta final, que é o cidadão, estará refletindo a necessária eqüidade, 

imprescindível para a adoção das medidas redistributivas216.  

Do mesmo modo, encontra-se na obra de Aliomar Baleeiro o reconhecimento do 

tratamento igualitário que devem ter os entes públicos no direito tributário. Ao discorrer 

sobre a unidade geográfica do imposto federal defende aquele autor não ser “constitucional 

qualquer discriminação direta ou indireta, ostensiva ou dissimulada, dum Estado contra 

mercadorias de produção exclusiva ou preponderante de outro”.  Conclui que as 

discriminações nunca poderão se dar em razão do lugar217. Extrai-se da análise a posição 

que os entes federativos ocupam uns em relação aos outros: a de igualdade. 

 A Constituição Federal de 1988, roborando a igualdade das pessoas políticas no 

âmbito da tributação, reconhece-a no Título da Tributação e do Orçamento, 

especificamente na Seção II – das limitações do poder de tributar – nos seguintes termos: 

                                                 
215  DERZI, Misabel de Abreu Machado. Fundamentos da competência tributária. In: Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, Revista dos Tribunais,  v. 13-14,  p.106-107.  
216 CONTI, José Maurício. Federalismo fiscal e fundos de participação. São Paulo: Editora Juarez de 

Oliveira, 2001. p. 31. 
217   BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Atualizado por Misabel Abreu 

Machado Derzi. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.373. 
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a) quando veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituírem 

impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros (art.150, VI, a); b) vedação 

da União para instituir tributo que não seja uniforme em o todo território nacional ou que 

promover distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a 

Município, em detrimento de outro, bem como para tributar a renda das obrigações da 

dívida pública dos demais entes federativos e respectivas remuneração e proventos em 

patamares superiores à tributação de suas obrigações e de seus agentes. Acrescente-se a 

vedação da União para a concessão de isenções heterônomas (art. 151, I, II e III); c) a 

vedação de tributação diferenciada, com base na origem dos bens e serviços, por parte dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 152).  

 Todos esses dispositivos revelam a posição igualitária dos membros da federação 

brasileira perante o sistema tributário, expressamente reconhecida pelo Constituinte de 

1988. No entanto, a superposição de ordens, característica do Estado federal, por vezes, 

cria uma aparente impressão de que a União, por representar maior aproximação do poder 

central, possui uma maior posição hierárquica em relação aos demais entes. A infundada 

impressão merece cautela, por ser passível de influenciar as decisões políticas e 

legislativas, transformando o que era fictício em verdadeiro, por meio de atos, decisões 

administrativas e leis que coloquem os Estados e Municípios em posição de desvantagem 

prejudicial ao equilíbrio federativo.  

 O entendimento, muitas vezes equivocado, do papel que a lei complementar exerce 

no direito brasileiro, também colabora na impressão de que a União detém posição 

privilegiada.  

 Kelsen, representante da Escola de Viena, abordou a federação, apresentando-a 

composta por uma ordem jurídica total e ordens jurídicas parciais218, a saber, 

                                                 
218  KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado.  3a ed. 2a tir. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 

452. 
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respectivamente, uma ordem jurídica central (federação), in casu, representada pela União, 

e ordens jurídicas parciais, representadas pelos Estados componentes, que, no caso 

brasileiro, são os Estados-Membros, o Distrito federal e os Municípios. Tal configuração 

do Estado federal suscita a idéia de submissão das partes em relação ao todo. Pelo 

pensamento kelseniano a lei complementar brasileira pertenceria à ordem jurídica total, ou 

seja, estaria no âmbito da União, o que não se coaduna com o pensamento que ora se 

defende no presente estudo. 

 Fazendo uma releitura do pensamento do mestre austríaco, compatibilizando-o com 

a federação brasileira, acredita-se que o Estado federal possui como característica a 

existência de duas ordens jurídicas, uma total e outra parcial. A total é representada pelo 

Estado federal no seu todo, que na federação pátria é a “República Federativa do Brasil”. A 

ordem parcial é composta pelos integrantes do Estado federal, que no Estado brasileiro se 

compõe da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios219. Todos numa 

mesma relação de igualdade e de hierarquia. 

 Constitucionalista de escol, José Afonso da Silva afirma que o Estado federal 

brasileiro é composto pela União, Estados, Distrito Federal, e Municípios, por força do art. 

1º e art. 18 da CF220.  

Daí decorre que as ordens normativas também se superpõem na federação, em 

observância à autonomia que os entes possuem (política e, por via de conseqüência, 

legislativa). Mister, então, seria desvendar no ordenamento jurídico brasileiro as funções 

                                                 
219 Rêgo Feitosa afirma, citando Vergottini, que do ponto de vista jurídico-político é mister ressaltar que 

“União, Estados-membros e Municipalidades são entidades político-jurídico e não entidades 
administrativas financeiras simples”. In: Federalismo e poder financeiro na constituição brasileira de 
1988. Madrid: Tese de doutorado apresentada ao Departamento de Direito Público da Universidade de 
Madrid, nov., 1993. 

220  Defende com propriedade que a “união indissolúvel”, com letra minúscula,  prevista no art. 1ª é a mesma 
União a que se refere o art. 18, ambos da Constituição. In: SILVA, José Afonso da. Curso de direito 
constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. pp. 469-470. 
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exercidas pela União, quando atua como ordem jurídica parcial e ordem jurídica total221. 

No último caso, são os interesses do Estado brasileiro que justificam a atuação.  

A União, no ordenamento jurídico brasileiro, exerce dupla função: a de ordem 

jurídica parcial e a de ordem jurídica total. José Afonso da Silva também reconhece essa 

dupla função da União222. No primeiro caso, defende os interesses da ordem parcial União, 

que na matéria tributária possui competência para instituir os tributos que lhe foram 

deferidos pela Constituição. Na segunda função, volta-se para os interesses do Estado 

brasileiro. A dupla função permeia todo o corpo do texto constitucional. A União, 

enquanto representante do Estado brasileiro, recebe competência para declarar a guerra e 

celebrar a paz e assegurar a defesa nacional (art. 21, II e III), assuntos qualificados como 

de interesse nacional. Na matéria tributária, como ordem jurídica total, por meio de lei 

complementar, está apta a estabelecer normas gerais de direito tributário, dirimir conflitos 

de competência e regular as limitações ao poder de tributar (art. 146, I, II e III), mas não 

institui tributos.      

No entanto, para o fim ora almejado, restringir-se-á a análise da função exercida 

pela lei complementar quando trata de matéria de natureza tributária, que induz, algumas 

vezes, à idéia de superioridade da União em relação aos demais entes políticos. 

A lei complementar, no ordenanamento jurídico brasileiro, pertence à teia 

normativa constitucional, incluindo-se dentre aquelas normas que se integram  ao processo 

legislativo (art. 59, II). Possui a qualidade de lei complementar por reconhecimento 

expresso na Constituição, diferenciando-se das demais leis em função do quorum 

                                                 
221 CHIESA, Clélio. A Competência tributária do Estado brasileiro: desonerações nacionais e imunidades 

condicionadas. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 31-34. 
222  Afonso da Silva reconhece a União como entidade de Direito Constitucional, mas também pessoa jurídica 

de direito público interno, dispondo de competência exclusiva em relação às matérias objeto das relações 
internacionais que se realizam por intermédios dos órgãos desse ente federal, sendo a Republica 
Federativa do Brasil quem é pessoa jurídica de Direito Internacional.  In: SILVA, José Afonso da. Curso 
de direito constitucional positivo. 22ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2003. pp. 492-493. 
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qualificado (aspecto formal) – exigência de aprovação por metade mais um dos membros 

do Congresso Nacional (art. 69) – e por ter as matérias definidas pelo próprio Texto Maior,  

a fim de complementar a Constituição ou dar operacionalidade aos comandos dela 

emanados (aspecto material). 

A matéria tributária é objeto de lei complementar nas hipóteses disciplinadas pelo 

art. 146 e em outros dispositivos da Constituição, que lhe estabelece o conteúdo: dirimir os 

conflitos de competência entre os entes federativos; regular as limitações ao poder de 

tributar estabelecidos pela Constituição; estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, regular as demais situações previstas nos diversos dispositivos 

constitucionais. Destaque-se que toda vez que o regramento da matéria tributária depender 

de lei complementar, a Constituição expressamente assinalará. 

Feitos esses esclarecimentos, é forçoso dizer que a lei complementar não se 

confunde com a lei ordinária emanada da União, enquanto ente parcial. Retornando às 

lições acerca das superposições das ordens jurídicas, atuando a União como um dos entes 

parciais da federação brasileira, compete tanto a ela quanto aos demais membros 

federativos a edição de leis ordinárias. A lei complementar encontra-se no âmbito da 

ordem jurídica total, ou seja, é lei editada pelo Estado brasileiro que subordina todas as 

demais ordens jurídicas parciais e integram aquela, submetendo-se ao regramento maior da 

Constituição. A lei nacional complementar e a lei federal ordinária têm validade em todo 

território nacional,  e a lei ordinária estadual, municipal e distrital irradiam suas luzes no 

âmbitos dos respectivos territórios. 

A confusão entre lei ordinária federal e lei complementar se dá em razão da 

convergência da fonte emissora e de seus âmbitos de validade espacial. Tanto uma como a 

outra  provêm do Congresso Nacional e têm validade em todo território nacional. Mas das 

convergências não se pode chegar à ilação de que a lei complementar se encontra a serviço 
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da União, ente parcial. A uma, porque o Congresso Nacional não é órgão legislativo 

exclusivo da União, como entidade parcial da federação. Exemplifique-se com as Emendas 

Constitucionais que são editadas por essa Casa Legislativa, em função do Estado brasileiro, 

e não da União. Portanto, o Congresso Nacional serve tanto à União - ente parcial - nas 

regulações de suas matérias, quanto à União – República Federativa do Brasil - nos 

interesses nacionais223. 

Por outro lado, ainda que a edição da lei complementar se faça valer em nome do 

Estado brasileiro, o excesso de regulação mediante a utilização desse instrumento  em 

relação a determinadas matérias ou competências dos entes parciais, revela um grau às 

vezes exarcerbado de intromissão nos assuntos locais, em detrimento da autonomia dos 

entes federativos. É o que acontece quando o assunto é a matéria tributária. Afora os 

conteúdos que devem ser objeto de lei complementar estabelecidos no art. 146 da CF, o 

Título “Da Tributação e  do Orçamento” é recheado de remissões à lei complementar. Na 

realidade, nosso sistema tributário está amarrado ao regramento por lei complementar - 

esta que estabelecerá as normas gerais para todos os tributos. No entanto, as amarras que 

mais incomodam são as pertinentes à regulação do ICMS, denunciando o caráter nacional 

que possui este tributo, embora permaneça sua instituição no âmbito da competência dos 

Estados. A quase totalidade da regulação do ICMS, por via de lei complementar, 

resoluções do Senado e/ou convênios e a diminuta faixa legislativa que cabe ao operador 

legislativo estadual esmagam a autonomia dos Estados.      

São essas peculiaridades da lei complementar que fazem os incautos lhe conferirem 

ares de lei federal, dando à União uma supremacia incompatível com a sua posição no 

federalismo brasileiro e, por via de conseqüência, com a Constituição. 

                                                 
223 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2003. pp. 97-95; No sentido de que a União atua ora como representante do Estado brasileiro 
ora como ordem jurídica parcial: CHIESA, Clélio. A Competência tributária do Estado brasileiro: 
desonerações nacionais e imunidades condicionadas. São Paulo: Max Limonad, 2002. p. 33. 
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A União, portanto, no seu papel de ordem parcial não possui posição privilegiada 

sobre os demais componentes da federação, sendo indevidas e prejudiciais as 

interpretações em sentido contrário, por corroborar o sentimento de supremacia que, pelo 

menos em tese, aquele ente não detém. Não se deve ignorar, todavia, que a federação 

brasileira em seu perfil centralizador, favorece o sentimento de desigualdade entre os 

componentes da federação, muitas vezes em favor da União. É o que ocorre quando a 

Constituição prevê que os impostos residuais e as contribuições especiais pertençam à 

União, sem a necessária compensação aos demais entes. As contribuições especiais, 

principalmente as sociais e as interventivas, são destinatárias das próximas reflexões. 

 

5.6. As contribuições sociais e as de intervenção no domínio econômico na CF/88: o 

avanço do perfil centralizador 

 

Não é o propósito do presente item um estudo aprofundado das contribuições 

especiais no direito brasileiro, mas perquirir se o avanço das referidas contribuições no 

ordenamento jurídico pátrio acarreta desequilíbrio na partilha de competências tributárias, 

refletindo, assim, mais uma forma de centralismo da União, o que é indicado, nesta 

investigação, como uma das distorções que acometem o sistema tributário brasileiro. 

O cotidiano do federalismo é a convivência com as tendências contraditórias que o 

marcam. Não é diferente no federalismo brasileiro. As marés sujeitas aos influxos de 

centralização e descentralização permeiam toda a história da federação brasileira. O 

discurso descentralizador da Constituição de 1988, ressentido dos últimos ventos do 

furacão centralizador da época ditadorial, vai aos poucos esvanecendo. A Carta cidadã, 

como ficou conhecida, foi pródiga em aquinhoar os Estados e Municípios com maior 

parcela de competência tributária, restringindo o espaço antes concedido à União. Ao 
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mesmo tempo, reconheceu uma variada gama de direitos sociais ao cidadão, com garantias 

a serem cumpridas pelo Estado. A porta, no entanto, não havia se fechado completamente 

para a União. Como que por prevenção, ou por consciência da imprevisibilidade dos 

efeitos da partilha tributária, entregou o Constituinte uma chave a fim de que o ente federal 

dela pudesse fazer uso quando necessário. A chave, metaforicamente assinalada, aqui já 

denominada de “cheque em branco” e “carta aberta”, foi concedida em relação aos 

impostos da competência residual da União previstos no art. 154, I, e pelas contribuições 

assinaladas no art. 149, caput, da CF. 

A União, portanto, tinha dois caminhos a trilhar na busca por novas fontes de 

receita: a via dos impostos residuais ou das contribuições especiais. Tem optado por esta 

última, segundo a doutrina, pelo fato de que, por meio dos impostos residuais, há a 

obrigatoriedade da partilha, com os Estados e com o Distrito Federal, de vinte por cento do 

produto da arrecadação daqueles impostos (art. 157, II)224. 

 Desde os anos 90, então, passada a euforia da descentralização, os tempos difíceis 

chegaram. A União, envolta com a redução de sua competência tributária sem se desfazer 

de suas atribuições, agravadas pela variedade de direitos sociais concedidos pela Carta 

Maior, viu-se na contingência de ampliar as reservas que lhe foram outorgadas pela 

Constituição de 1988: as contribuições previstas no art. 149. 

Sem adentrar nas discussões doutrinárias mais abrangentes que cercam as 

contribuições especiais, por não ser objetivo do presente trabalho, reconhece-se, 

inicialmente, a sua natureza de tributo, sendo espécie tributária autônoma225, submetida a 

                                                 
224 A Contribuição de intervenção no domínio econômico, conhecida como CIDE – combustíveis, é 

partilhada com os Estados, e por este com os Municípios (.art. 159, inciso III e § 4º, da CF/88 ).  
225  SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. p. 78; TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. 12a ed. atual. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 358; Sacha Calmon, ao contrário, entende serem as contribuições especiais 
impostos afetados a finalidades específicas. In: COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito 
tributário brasileiro. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 402. 
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critério de validação finalística226, abrangendo classe de serviços cuja utilidade beneficia 

um grupo ou setores de atividade, proporcionando benefício indireto a cada um dos 

indivíduos do grupo, o que a diferencia das demais espécies tributárias.  

A caracterização dessa espécie tributária, considerando a vinculação de seu 

produto, mitiga a força legal do art. 4º, II do CTN, que estabelece ser irrelevante, para a 

caracterização da natureza específica do tributo, a destinação legal do produto de sua 

arrecadação.  A desatualização do dispositivo é justificada no fato de ele ter origem na “era 

dos impostos”, inaplicável à “era das contribuições”, na qual o destino da arrecadação é 

elemento essencial227 para caracterizar a espécie. 

Cabe salientar que as contribuições, de uma maneira geral, não devem ser 

consideradas, de plano, como distorção da competência tributária no formato idealizado 

pelo federalismo brasileiro. A questão a ser posta, no entanto, é saber se as contribuições 

em sua atual configuração no sistema tributário brasileiro desequilibram a partilha 

tributária.  

As contribuições de um modo geral, como espécie tributária autônoma que são, 

dividem-se em contribuição de melhoria (art. 145, III) e contribuições especiais (art. 149), 

sendo estas últimas o objeto de estudo desse ponto da investigação, com a exclusão das 

contribuições corporativas ou profissionais, que, por não influírem na repartição de 

competência tributária, não serão analisadas no presente trabalho. 

 

 

 

                                                 
226  GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética: 2000. p. 138;   

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005. p. 
97. 

227  GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (uma figura “sui generis”). São Paulo: Dialética: 2000. pp. 239-
240. 
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5.6.1 As contribuições sociais 

 

A doutrina, com espeque no referido art. 149, tem dividido as contribuições 

especiais em três subespécies: a) contribuições sociais; b) contribuições de intervenção no 

domínio econômico; c) contribuições corporativas ou profissionais228. 

As contribuições sociais, por sua vez, subdividem-se em contribuições destinadas 

ao custeio da seguridade social e em contribuições devidas em razão de outras atividades 

sociais229.  

As primeiras têm como finalidade custear as despesas relativas à seguridade social. 

Com a Constituição de 1988, a área social foi uma das mais beneficiadas. Cunhou-se a 

concepção ampla de “seguridade social”, envolvendo as áreas da saúde, previdência e 

assistência social, indicando-lhes as fontes de recursos que possibilitariam a consecução 

dos objetivos traçados na Carta maior, consubstanciadas nos recursos oriundos do 

orçamento fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de 

contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários, a receita ou o faturamento, o 

lucro, a receita do concurso de prognósticos (art. 195). Portanto, foram estabelecidas duas 

fontes de custeio para a seguridade social: recursos do orçamento dos entes federativos e 

recursos provenientes da cobrança de contribuições, específicas ou stricto sensu. 

A contribuição social de seguridade, conquanto tenha seu âmbito de incidência 

previamente discriminado na Constituição, com os impostos não se confunde, uma vez que 

                                                 
228  Hugo de Brito Machado entende as contribuições sociais como gênero, das quais seriam espécies as 

contribuições de intervenção no domínio econômico, contribuições de interesse de categorias 
profissionais ou econômicas e contribuições de seguridade social. Reputamos imperfeita a classificação, 
uma vez que contribuições sociais, que não são pertinentes à seguridade, como o salário-educação, por 
exemplo, não se enquadram em nenhuma modalidade indicada pelo autor. In:  MACHADO, Hugo de 
Brito. Curso de direito tributário. 19ª ed. rev., atual., ampl. 2ª tir. São Paulo: Malheiros, 2001. pp. 353-
354. 

229  Werther Botelho Spagnol divide as contribuições sociais em: contribuições sociais stictu sensu as do art. 
194 e 195 da CF/88 e contribuições sociais lato sensu, as demais In: SPAGNOL, Werther Botelho. As 
contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2002. pp. 83 e 86. 
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a finalidade que lhe é ínsita demanda, para caracterizá-la, que o produto arrecadado esteja 

relacionado com uma finalidade específica, o que não ocorre com aqueles, financiadores 

que são das atividades gerais do Estado. Dentre o rol dessas contribuições, destacam-se a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido – CSLL e a Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira – CPMF. 

No modelo desenhado pelo Constituinte de 1988, compete à União a exclusividade 

para a instituição de contribuições sociais. No entanto, no tocante às contribuições sociais 

de seguridade, mais precisamente àquela relacionada à previdência, a Constituição 

outorgou aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a competência para instituição 

de contribuição cobrada dos respectivos servidores, prevista no parágrafo único do art. 

149, e nenhuma outra mais para atender às atribuições de seguridade social a que são 

compelidos, sendo estas custeadas pelo orçamento fiscal230.  

Machado Segundo, analisando as referidas contribuições de seguridade no sentido 

de traçar-lhes o perfil constitucional, bem como seus reflexos na divisão de rendas 

tributárias, traz preciosos subsídios, afirmando que: a) são expressamente delimitadas no 

texto constitucional, inclusive em relação à competência residual; b) são arrecadadas por 

órgão competente para gerir a seguridade social; c) o produto de sua arrecadação integra o 

orçamento apartado do orçamento da União – o da seguridade social -, o que justifica não 

terem sido submetidas à repartição de receita tributária; d) não desequilibram a partilha por 

                                                 
230  Spagnol leciona que o financiamento da seguridade social é realizado por dois modelos: assistencial e 

contributivo. O primeiro é custeado pelo orçamento fiscal, ou seja, pela arrecadação dos impostos em 
geral. O segundo, consiste na presença de contribuições impostas a empregadores e empregados, atores 
do processo produtivo. A CF/88 adotou o modelo misto, ou seja, a seguridade social é financiada tanto 
pelo orçamento fiscal quanto pelo produto das contribuições sociais previstas no art. 195 da CF. In: 
SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 
2002. pp. 84-86.  
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não constituírem receitas da União, mas de subsistema próprio da seguridade, que deve ser 

construído, inclusive, com a participação dos demais entes federativos231.  

Os bem postos argumentos merecem algumas inferências. As contribuições, por si 

só, como dito antes, não representam qualquer distorção ao federalismo fiscal brasileiro. 

São, na realidade, mais uma fonte de recurso a integrar o sistema tributário nacional. A par 

disso, como fontes, não podem representar um desequilíbrio na balança federativa. A busca 

de maior parcela na partilha tributária sempre existiu, sempre existirá e faz parte do jogo 

federativo das tendências contraditórias. Ocorre que cabe ao Constituinte, seja ele 

originário ou derivado, o cuidado a ser dispensado à adequada repartição de tributos, a fim 

de evitar possíveis distorções que impliquem em redução de autonomia dos membros da 

federação. 

A partilha já em 1988 estava desequilibrada. Duas fontes foram previstas para 

custear a seguridade social: orçamento fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios e as contribuições sociais de seguridade. Em relação à primeira fonte, 

todos devem financiar a seguridade com recursos de seus orçamentos fiscais, o que insere 

todos os componentes da federação em um mesmo plano. A segunda fonte, 

consubstanciada nas contribuições destinadas à seguridade – reitere-se: abrangendo as 

áreas de previdência, saúde e assistência social – só excepciona a participação dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para instituir contribuição previdenciária. Assim, a União ao 

financiar a seguridade social pode se utilizar de recursos de seu próprio orçamento, bem 

como de contribuições destinadas às áreas da saúde, assistência e previdência social. Com 

efeito, a União em relação à saúde, por exemplo, tem ao seu alcance recursos de suas 

fontes constitucionais. Ao contrário, os demais entes para custear as despesas relacionadas 

                                                 
231  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005. pp. 

99 e 113. 
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à mesma área somente poderão se utilizar de seu orçamento fiscal, porque não lhes foi 

outorgada a competência para instituir contribuições, com exceção da previdenciária 

cobrada de seus servidores.   

Nesse sentido, os argumentos trazidos por Machado Segundo, a par de demonstrar 

o atual impedimento da partilha tributária, não pode ignorar que não só a União como os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem atribuições relacionadas à 

previdência, à saúde e à assistência social, sendo que a União pode se utilizar com 

plenitude das duas fontes previstas no Texto Constitucional e os demais entes somente de 

seu orçamento fiscal, com a exceção da contribuição previdenciária aludida. 

Por outro lado, é certo que a seguridade social foi erigida pelo Texto de 1988 como 

um sistema independente, mas não totalmente desatrelado da União. Quem responde pela 

incumbência dos serviços de seguridade, no âmbito federal, é o ente União e não o INSS. 

Esse é órgão da administração indireta pertencente às estruturas do ente federal. Possui 

orçamento próprio, mas não é o único responsável pelo gerenciamento da “seguridade 

social”, consoante expressamente previsto no art. 198, I, da Constituição, que prevê em 

relação à saúde, uma das vertentes da seguridade, direções descentralizadas nos três 

âmbitos de governo.  

Ponto fundamental a ser contestado no pensamento do jovem tributarista refere-se à 

arrecadação das contribuições sociais de seguridade “por órgão competente para gerir a 

seguridade social”, colocados como um dos empecilhos constitucionais à partilha. A 

configuração estabelecida na CF/88 não é a apontada pelo autor. Nem sempre quem 

arrecada a contribuição é o mesmo órgão responsável por qualquer gerenciamento na área 

da seguridade. As contribuições previdenciárias da União são administradas e arrecadadas 

pelos órgãos próprios da União - previdência de seus servidores (art. 40, § 20, da CF/88 c/c 
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art. 9º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004232) - e pelo INSS - as decorrentes do 

regime de previdência geral, responsável também por parte do gerenciamento da 

seguridade social. Por outro lado, a CPMF, a COFINS e a CSLL são contribuições 

arrecadadas, administradas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita Federal, órgão federal 

desatrelado das funções de seguridade. Estas últimas integram o orçamento da União, e são 

repassadas à seguridade por força da destinação prevista na lei de criação.  

Mister ressaltar que a recente Medida Provisória nº 258, de 21 de julho de 2005233, 

transferiu para a União, em nome próprio, por meio da Receita Federal do Brasil - novel 

órgão do executivo, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, oriundo da fusão 

entre a Secretaria da Receita Federal e a Secretaria da Receita Previdenciária -, nos termos 

do art. 3º, as competências para arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento 

das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991234, inclusive quando instituídas a título de substituição, e 

das contribuições que, nos termos dos parágrafos 1º e 3º a 6º do mesmo art. 3º da referida 

Medida Provisória, sejam devidas a terceiros – a título de exemplo, as contribuições 

devidas pelas pessoas jurídicas ao denominado Sistema S: SESI, SENAI, SESC, SENAC, 

SENAT-, bem assim as demais competências correlatas e decorrentes, na forma da 

legislação em vigor. 

Retornando ao debate, o empecilho, na verdade, é constitucional, não em virtude de 

integrarem orçamento diferente ou por serem arrecadadas por órgão específico para gerir a 

                                                 
232 BRASIL. Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. Dispões sobre a aplicação de disposições da Emenda 

Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, altera dispositivos das Leis nºs 9.717, de 27 de 
novembro de 1998, 8.213, de 24 de julho de 1991, 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 21 jun. 2004. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 21 jun., 2005. 

233 BRASIL. Medida Provisória nº 258, de 21 de julho de 2005. Dispõe sobre a Administração Tributária 
Federal e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 22 jul. 2005. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 ago., 2005. 

234 BRASIL. Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui 
Plano de Custeio, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília – DF, 25 jul. 1991. 
Disponível em: <http//www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 ago., 2005. 
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seguridade, que não é único como visto, mas por comando expresso por terem sido criadas 

para atender finalidades específicas, o que em tese impediria a partilha. Nesse particular, o 

Constituinte derivado vem reduzindo a força da destinação específica para a seguridade, 

como se pode aferir com a criação de adicional incidindo sobre alíquota da CPMF - 

contribuição cujos recursos são destinados ao Fundo Nacional da Saúde para financiar as 

ações e serviços de saúde-, destinado ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (art. 

80 do ADCT). A partilha de receitas poderia ser viabilizada, se essa fosse a vontade do 

Constituinte, desde que aos recursos partilhados fosse dada a mesma destinação prevista na 

Constituição.  

Se o fato de integrarem outro orçamento impedisse a partilha, não haveria a 

possibilidade da instituição da DRU – Desvinculação das Receitas da União, que as inclui 

expressamente no art. 76 do ADCT da CF/88, sofrendo desvio de finalidade, como aponta 

Osires Silva, uma vez que vinte por cento de sua arrecadação é desvinculada – DRU/art. 76 

do ADCT/CF/88 - para compor “superávit primário”, destinado ao pagamento da dívida 

pública mobiliária do país, que tem como credores instituições financeiras, nacionais e 

estrangeiras235, o que torna ainda mais grave a distorção. 

O quadro originário da competência tributária relativo às contribuições sociais em 

favor da União, assim como das demais contribuições, foi ampliado pelo Constituinte 

derivado, consoante admitido pelo próprio Machado Segundo: 

 

Entretanto, como será visto adiante, através de emendas constitucionais, e 
especialmente por intermédio da jurisprudência, a União infelizmente conseguiu 
ampliar sensivelmente o quadro acima exposto. Tomou para si a arrecadação das 
contribuições de seguridade (RE 138.284/CE e ampliou o seu âmbito de 
incidência (EC 20/98), obteve a chancela das chamadas contribuições gerais não 
expressamente referidas na Constituição ADI 2.556) e está agora obtendo o aval 

                                                 
235 LOPES FILHO, Osires de Azevedo. A competência tributária e a questão da federação. In: MORHY, 

Lauro et al (Org.). Reforma tributária em questão. Brasília UNB, pp. 137-152, 2003. p. 149. 
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do Supremo Tribunal Federal para instituir verdadeiros impostos travestidos de 
Cide´s (v.g. EC 33/2001 e Lei nº 10.336/2001)236. 

 
 

Em razão das reflexões produzidas, conclui-se que: a) a repartição de competência 

tributária no tocante às contribuições sociais, no texto originário de 1988, já pendia em 

favor da União, em razão de lhes terem sido deferidas com exclusividade além da previsão 

de recursos de seu próprio orçamento, quando atuando nas mesmas áreas de seguridade, 

aos demais foram outorgados apenas os recursos oriundos de seus respectivos orçamentos 

fiscais, com a exceção da contribuição previdenciária de seus servidores; b) igualmente, a 

não-previsão de partilha tributária acentua o favorecimento ao ente federal, sendo o 

impedimento decorrente de vontade constitucional e não da existência de orçamento 

específico da seguridade social; c) o constituinte derivado tem ampliado a predominância 

federal; d) as contribuições sociais de seguridade, assim como as demais contribuições, são 

poderosas fontes de recursos da União por não haver qualquer partilha com os demais 

entes federativos, bem como pela possibilidade de ampliação da base tributária, além das 

estabelecidas no art. 195 (art. 195, §4º); e) têm, por conseguinte, desequilibrado a partilha 

de competências e a partilha de receitas, favorecendo a tendência centralizadora da União. 

As demais contribuições sociais ou contribuições sociais gerais não enquadradas 

na concepção de “seguridade social” são aquelas já existentes anteriormente à Constituição 

de 1988 e que por esta foram recepcionadas, como a relativa à contribuição ao salário-

educação (art. 212, § 5º), a contribuição para o FINSOCIAL, garantida de forma provisória 

enquanto não fosse regulada a contribuição prevista no art. 195, I (ADCT, art. 56), e a 

contribuição para o PIS/PASEP (art. 239). A CPMF, que alguns autores incluem no rol das 

“demais contribuições sociais”, em decorrência de sua base tributária não constar dentre 

                                                 
236 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005. pp. 

114-115. 
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aquelas relacionadas pelo art. 195 da CF/88, entende-se tecnicamente estar melhor 

enquadrada como contribuição social destinada ao custeio da seguridade social, 

considerando a expressão “seguridade social” na sua forma mais abrangente, incluindo as 

áreas de  saúde, previdência e assistência social.  

Ponto de importância ímpar no presente contexto é a possibilidade de a União 

instituir outras contribuições sociais gerais não previstas no texto constitucional. Há quem 

defenda que sim pelo conceito juridicamente aberto constante no art. 149. A hipótese 

afirmativa corrobora mais um ponto de desigualdade entre a União, os Estados-membros, 

Distrito Federal e Municípios, considerando que estes últimos não possuem competência 

semelhante, nem previsão de partilha de receita, na vigente Constituição, o que deixa 

evidenciado, mais uma vez, o centralismo da União. A melhor interpretação, no entanto, é 

aquela que em relação às contribuições sociais gerais, ou lato sensu, no dizer de Werther 

Spagnol, o disposto no art. 149 não autoriza a instituição de número ilimitado de 

contribuições. Este é dispositivo genérico, uma vez que não estabelece sujeito passivo, 

base tributária ou hipóteses de incidência, e se exaure nos arts. 194 e 195, que encerram a  

sua vontade criadora237.  

Nem mesmo os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Maior autorizam a 

instituição de contribuições sociais, afora as contribuições já outorgadas no texto maior. As 

demais contribuições sociais, entendidas aquelas destinadas a custear específicos direitos 

sociais, exclusive seguridade, já preexistiam antes do Texto de 1988 e por esta foram 

recepcionadas. Novas contribuições com base no art. 7º, e desde que para garantir a 

manutenção ou ampliação da seguridade social ( art.195, § 4º) , só podem ser instituídas 

com o necessário balizamento do art. 195. Os demais direitos, previstos naquele 

                                                 
237 SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 

2002. pp. 88-89. 
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dispositivo (art.7º), devem ser custeados por meio do orçamento fiscal da seguridade social 

e não por meio de contribuição específica.  

Entendimento contrário, ampliativo da competência da União em relação às 

contribuições sociais caracterizaria o mesmo “cheque em branco” dado à União pelo 

Constituinte de 1988 no tocante à sua competência residual para instituição de impostos 

(art. 154, I), acentuando, ainda mais, a feição centralizadora que tem permeado a federação 

e, com maior destaque, a partilha tributária.  

 

5.6.2. As contribuições de intervenção no domínio econômico 

 

As contribuições de intervenção no domínio econômico, como as contribuições de 

maneira geral, têm sido fonte de demonstração do caráter centralizador do sistema 

tributário nacional. 

É assente na melhor doutrina que intervenção significa adentrar na seara que não 

lhe é própria. São nos arts. 173 e 174 da Constituição cidadã, que se encontra definido o 

papel intervencionista, a ser exercido pelo Estado Brasileiro, na atividade privada. Sem 

descurar da liberdade de iniciativa e de concorrência, mola propulsora do livre mercado, 

corolário do sistema capitalista, coube ao Estado, por força dos mandamentos 

constitucionais, direta ou indiretamente intervir na economia. 

 Enquanto na Carta de 1967/1969, a intervenção no domínio econômico e o 

monopólio de atividades eram “facultados” ao Estado, na presente Constituição houve por 

bem o legislador constituinte impor limites à atuação estatal. A não-intervenção é a regra. 

Somente sendo “permitida” a atuação direta do Estado como empresário na atividade 

econômica, por motivos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo (art. 173). 
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Por outro lado, indiretamente, foi outorgado ao Estado agir como agente normativo 

e  regulador da atividade econômica, por meio das funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento (art. 174). Este último determinante para o setor público e indicativo para o 

setor privado. Coube, ainda, ao Estado a função de agente repressor a fim de evitar as 

distorções que o abuso do poder econômico propicia (art. 173, § 4º). 

Delineada a tríplice função do Estado com vistas à intervenção, cabe chegar-se ao 

que se pretende abordar na presente exposição, ou seja, o perfil constitucional centralizador 

das contribuições de intervenção no domínio econômico.  

O art. 149 da Constituição Federal atribuiu com exclusividade à União a instituição 

de tal instrumento interventivo. A justificativa respalda-se no fato de caber à unidade 

central a intervenção no domínio econômico238. 

Tal competência deve ser exercida dentro da moldura constitucionalmente deferida. 

As contribuições, como anteriormente abordado, constituem espécie autônoma, 

diferenciando das demais seja pelo critério de validação finalística, seja por pertencer à 

classe de serviços cuja utilidade beneficia um grupo ou setores de atividade. Verifica-se 

por oportuno que a referibilidade a uma pessoa ou a um grupo também é ponto 

fundamental para serem caracterizadas as contribuições. 

Diz o art. 149 da Constituição Federal que compete, com exclusividade, à União 

instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das 

categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas 

áreas, observado o disposto no art. 146, III, e 150, I e II, e sem prejuízo do previsto no art. 

195, § 6º.   

                                                 
238  GUIMARÃES, Daniel de Carvalho. As contribuições de intervenção no domínio econômico e o princípio 

da proporcionalidade. In: Revista Dialética de Direito Tributário, Oliveira Rocha, São Paulo, nº 116, 
mai., 2005. p. 29. 
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A  Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001, e a alteração 

promovida pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, ao 

acrescentarem ao art. 149, o § 2º, o § 3º e  o § 4º, traçaram o arcabouço material da referida 

contribuição. Não ficaram definidos, todavia, os setores, as hipóteses ou as circunstâncias 

em que pode a União intervir na economia, utilizando a tributação como instrumento239. 

No entanto, por meio da própria EC nº 33/2003, outorgou à União a competência para 

instituir contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre combustíveis - 

petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível (art. 177, § 4º).  

Cabe aqui ressaltar os pontos que, desde logo, sobressaem nos ditos dispositivos e 

que são necessários para a definição do perfil constitucional centralizador de tal exação, 

quais sejam a intervenção no domínio econômico e a utilização dessa espécie tributária 

como instrumento da referida intervenção.   

 Ante a ausência de definição sobre a abrangência da intervenção do Estado na 

atividade privada por via da tributação, a doutrina tem se arvorado em estabelecer as 

hipóteses que autorizam tal intervenção. 

Como visto anteriormente, a intervenção do Estado na atividade econômica no 

ordenamento jurídico vigente é exceção, uma vez que a regra é da não-intervenção. A 

intervenção nestes moldes, portanto, deve ter relevância jurídica para ser perpetrada, 

mormente quando tal “intromissão” se dá pela via da tributação. 

A intervenção de que trata o art. 149 refere-se à chamada intervenção indireta, por 

meio da qual o Estado exerce a função normativa e regulatória da  atividade econômica.Tal 

função, consoante disposto no art. 174, é exercida por meio da fiscalização, do incentivo, e 

do planejamento. Não se admite a intervenção, por via da tributação, quando o Estado 

estiver atuando como empresário ou diretamente na atividade econômica, uma vez que 

                                                 
239  MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Contribuições e federalismo. São Paulo: Dialética, 2005. p. 

100. 
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estaria ele auferindo benefícios duplos, tanto por meio da sua presença na economia, 

diretamente, como mediante a instituição de contribuições de intervenção. Ademais, a 

própria Constituição determina o regime jurídico privado se o Estado se faz presente na 

economia, na forma do art. 173. 

O art. 149 da CF, como demonstrado acima, revela o caráter instrumental dessa 

espécie tributária. A contribuição de intervenção no domínio econômico é meio para que o 

Estado alcance os fins colimados com a intervenção. Não se admite contribuição que seja 

um fim em si mesma, ou a denominada “intervenção em branco”, apenas demonstrando o 

caráter normativo do Estado com o fins meramente arrecadatórios. As contribuições desta 

natureza possuem fins extrafiscais e, portanto, sua imposição há de revelar sempre uma 

atuação concreta do Estado numa determinada área do campo econômico. De outra sorte, a 

própria doutrina, acolhida pela jurisprudência, vem construindo o perfil das contribuições, 

diferenciando-as dos impostos. Releva acentuar ser de sua essência o atendimento a uma 

finalidade constitucionalmente prevista. 

Em apertada síntese, podemos então ultimar o contorno da Contribuição de 

Intervenção no domínio Econômico estatuída no art. 149, da CF: a) deve sempre ser 

instrumento da atuação estatal na seara econômica; b) deve revelar a atuação concreta do 

Estado, não caracterizando “intervenção normativa em branco”; c) a intervenção do 

Estado, realizada via contribuição interventiva, deverá demonstrar sua atuação com vistas à 

fiscalização, incentivo ou planejamento; d) o aspecto material do fato gerador das 

contribuições deve refletir os requisitos próprios dessa figura tributária, inclusive  a 

finalidade prevista constitucionalmente; e) considerando o caráter excepcional da 

intervenção, deve ser motivada pela existência do binômio necessidade e 

proporcionalidade, consectários lógicos das metas traçadas pela Constituição para a 

atuação do Estado no domínio privado.  
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Seguindo os limites constitucionais acima citados, estará o legislador em 

consonância com a linha traçada pela Constituição e cumprindo seu mister na manutenção 

do Estado democrático de Direito, no qual os direitos e garantias individuais e coletivos 

são a base do ordenamento jurídico e social. 

A intervenção no domínio econômico, finalmente, por si só é um instrumento 

centralizador que tem acompanhado os Estados modernos, com vistas ao equilíbrio das 

mais diversas atividades econômicas, de um modo geral, de interesse do Poder Central. A 

intervenção, no entanto, pela via da tributação tem sido distorcida por comportar entre seus 

objetivos mais latentes a ânsia arrecadatória.  

No Brasil, as contribuições de intervenção no domínio econômico, com efeito,  vem 

sendo marcada pelas disputas políticas entre os entes federativos por representar fonte certa 

e potencial de recursos.  

Nesse sentido, a partilha de receitas promovida pela Emenda Constitucional nº 42, 

de 19 de dezembro de 2003 e Emenda Constitucional nº 44, de 30 de junho de 2004, que 

alterou o art. 159, para incluir o inciso III e o § 4º, mediante os quais estabeleceu a partilha 

do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista 

no art. 177, § 4º , da CF, no percentual  de 29 % para os Estados, e 25% do que estes 

receberam para os Municípios, obedecida uma das finalidades prevista constitucionalmente 

para a contribuição (art. 177, § 4º, II), ou seja, ao financiamento dos programas de infra-

estrutura e transportes (art. 177, § 4º, II, c ) pouco mitiga o carater centralizador no âmbito 

da repartição de receitas e também não descaracteriza a centralização no plano das 

competências tributárias, que faz da União a maior beneficiária das contribuições de 

intervenção no domínio econômico.  

Da mesma forma, a outorga de competência aos Municípios e ao Distrito Federal 

para instituição de contribuição incidente sobre a iluminação pública (art. 149-A) não 



 201

suaviza a centralização operada no âmbito das contribuições de intervenção no domínio 

econômico. Essa contribuição tem caráter sui generis no esforço científico de serem 

caracterizadas as contribuições em geral, pois não estão referenciadas a nenhum setor e a 

nenhuma finalidade específica, com caráter regulatório, o que a distancia da natureza 

destas, podendo ser caracterizada como espécie diversa. Na verdade, os custos da atividade 

poderiam ser remunerados com o produto da arrecadação dos impostos. A dita 

contribuição objetivou a resolução de problemas na cobrança, pelos Municípios, das taxas 

de iluminação pública, consideradas inválidas tanto pelo Superior Tribunal de Justiça 

quanto pelo Supremo Tribunal Federal. 

Traçado o perfil centralizador das contribuições sociais e da contribuição de 

intervenção no domínio econômico, que vem se acentuando, a despeito de todo o discurso 

em prol da descentralização tributária, resta refletir se o que justifica essa mudança nos 

sistemas tributários decorre única e exclusivamente da incessante busca de recursos pelo 

poder central baseada na possibilidade de aumento de receita sem partilha, ou com a menor 

probabilidade de partilha. A outra explicação, afora a já citada, justifica o crescente espaço 

conferido às contribuições como decorrência da mudança no perfil do próprio Estado, que 

abandonando sua vertente liberal passou a abarcar os interesses dos menos favorecidos, 

demandando daí a necessidade de fontes a custear os inúmeros direitos sociais concedidos 

nas Constituições, incluindo quando necessário a intervenção no domínio econômico.  

A segunda justificativa é bastante plausível e, certamente, de todo aplicável aos 

Estados concebidos sob a forma unitária, mas na federação, imprescindível se torna não 

olvidar que os direitos tão amplamente concedidos são de responsabilidade de todas as 

esferas componentes de governo, o que não legitima sua centralização em um só ente, 

ainda que no Poder Central.      
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De tudo o que se disse acerca das contribuições especiais, principalmente no que 

diz respeito às contribuições sociais e interventivas, e com foco no perfil centralizador 

dessas contribuições, que vem se acentuando desde sua origem, vale concluir que: a) os 

novos tempos evidenciam que os impostos vêm perdendo sua capacidade de servir como 

fonte de equilíbrio na repartição de competências tributárias, espaço que vem sendo cedido 

com mais vigor, desde os anos 90, às contribuições, passando-se da “era dos impostos” 

para a “era das contribuições”; b) considerando que ao poder constituinte derivado cabe a 

reformulação das regras competenciais, os Estados e Municípios não encontram forças 

suficientes para fazer valer seus interesses. Nesse ponto, a União tem auferido vantagens, 

em razão de possuir competência constitucional para instituir com exclusividade as 

contribuições previstas no art. 149, com exceção das hipóteses previstas no seu parágrafo 

único - contribuição previdenciária dos Estados, Distrito Federal e Municípios-; c) as 

contribuições como fonte de recursos não descaracterizam o federalismo brasileiro, desde 

que não impliquem desequilíbrio na partilha; d) as contribuições especiais, como previstas 

na Carta Constitucional de 1988, já nasceram em forte descompasso, por representarem o 

fortalecimento de fontes de recursos em prol de um só ente federativo, a União, sem 

compensação aos demais componentes da federação; d) o avanço centralizador, pela via 

tributária, se tem mostrado efetivamente por meio das contribuições de seguridade social e 

pelas contribuições de intervenção no domínio econômico; e) tanto a repartição de 

competência tributária como a partilha de receitas, são atingidas com a centralização, 

sendo essa última suavemente mitigada pela partilha da CIDE-combustíveis; f) a faculdade 

deferida aos Municípios e ao Distrito Federal para instituir contribuição destinada ao 

custeio do serviço de energia elétrica não desnatura o centralismo em prol da União; g) não 

obstante todo o discurso para realizar a descentralização tributária no Estado brasileiro, os 

números apontam para a centralização cada vez maior, no âmbito da União, dos recursos 
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disponíveis. É o que se tem visto recentemente, acentuando-se a tendência centralizadora 

do Estado federal brasileiro, que acarreta o desequilíbrio federativo. 

Os números a seguir bem ilustram a evolução e o espaço que vem sendo ocupado 

pelas contribuições, a ponto de, atualmente, ser a principal fonte de recursos do sistema 

tributário brasileiro: 

Tabela 5 - Impostos e Contribuições Federais de 1994 a 2004 

Ano Impostos R$ Contribuições R$ Variação 
(%) 

1994 27.639.807.150 31.237.258.798 13,02 

1995 47.412.769.447 57.167.738.670 20,57 

1996 53.090.891.557 79.315.416.858 49,40 

1997 58.049.922.529 92.849.746.906 59,95 

1998 66.863.366.529 93.761.461.321 40,23 

1999 73.743.199.634 113.727.777.835 54,22 

2000 77.357.529.827 139.726.547.801 80,62 

2001 90.128.571.071 161.139.267.317 78,79 

2002 106.158.657.466 193.567.406.998 82,34 

2003 113.120.197.196 226.062.896.644 99,84 

2004 126.135.483.242 274.044.084.349 117,26 
Fonte: SIAFI - STN/CCONT/GEINC 
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Gráfico 6 - Impostos e Contribuições federais - 1994/2004
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CAPÍTULO VI - CONCLUSÃO: PERSPECTIVAS PARA O SISTEMA DE 

COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS NA FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

 

Sumário: 6.1. Limites ao poder de reforma: obediência à simetria federativa 6.2. A 
igualdade político-jurídica da federação brasileira na partilha tributária: necessidade de 
novos paradigmas 6.3. O direito de “ser” diferente: a consagração de um dos valores do 
federalismo – a valoração igualitária das diferenças 

  

 

6.1. Limites ao poder de reforma: obediência à simetria federativa 

 

Da configuração de competência tributária delineada pelo Constituinte originário, 

como fartamente demonstrado, surgem nas entrelinhas do texto constitucional os critérios e 

técnicas utilizados na partilha que, no entanto, têm se mostrado insuficientes para garantir 

a autonomia dos componentes da federação.  A partilha dos impostos e, em especial, das 

contribuições, tem assumido contornos que dificultam a percepção da existência de 

critérios racionais tendentes a promover o equilíbrio federativo. No tocante aos impostos, 

uma grande parte da doutrina limita-se a uma análise literal dos dispositivos 

constitucionais que tratam da matéria, sendo construído o raciocínio de que aqueles 

tributos foram colocados no âmbito da competência dos entes federativos de forma 

aleatória, ou seja, nominados taxativamente a cada uma das ordens jurídicas parciais, 

despidos de critérios objetivos, ou por vezes com maior influência do critério estritamente 

político, como abordado na capítulo V. As contribuições especiais, principalmente as 
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sociais e as interventivas padecem igualmente da predominância do pré-falado critério 

político, que vem sendo utilizado com a maior ênfase na partilha de receitas. 

 Um alerta, contudo, serve para consolidar a tese esposada na presente investigação: 

não obstante a Constituição tenha arrolado, originariamente, os impostos de forma taxativa, 

e aparentemente aleatória, distribuindo-os aos componentes da federação, a par de se 

admitir uma certa insuficiência, e na práxis tributária ineficiência, resta clara a orientação 

da Carta Maior, que se impõe quando de sua modificação pelo legislador constituinte 

derivado. Assim, a distribuição de competência originária visa garantir os preceitos 

federativos, e qualquer alteração deve buscar mantê-los e aperfeiçoá-los. É sob essa 

perspectiva que se afirma haver limites na atuação do legislador derivado, a fim de 

restarem incólumes os princípios que norteiam a partilha de competências, já declinados no 

decorrer da presente dissertação. 

Roque Carraza aponta como uma das características da competência tributária a 

inalterabilidade240. A impossibilidade, sob o ponto de vista da alteração por parte dos entes 

federados, se justifica. Mas não se sustenta como característica própria do instituto, na 

medida em que é permitido ao legislador constituinte derivado promover modificações na 

configuração das competências241. Mas a alterabilidade (redução, acréscimo ou simples 

alteração nas regras da competência), embora tenha estado presente na experiência 

tributária brasileira, há que estar limitada por princípios como o federativo e o da 

autonomia financeira, incluindo a necessária simetria entre as atribuições recebidas e a 

indicação de recursos próprios a provê-las, da predominância do interesse, da redução das 

desigualdades sociais e regionais, e o da eficiência, que ao final representam os valores do 

federalismo. Todos, por sua vez, limitam-se na necessária simetria que o Estado federal 

                                                 
240 CARRAZA, Roque. Curso de direito constitucional tributário. 2ª ed. rev. amp. e atual. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1991. p 296-297. 
241 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 

2003. p. 219. 
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dever ter, para assim evidenciar a valoração igualitária das diferenças existentes entre os 

componentes da federação, o que redunda no respeito aos pluralismos existentes da 

sociedade brasileira.  

A par disso, reveste-se de importância a atuação do legislador derivado, na medida 

em que possui o poder-dever, quando da alteração do sistema de partilha tributária, de 

impedir o agravamento das distorções existentes, bem como de resgatar os valores do 

federalismo, tornando cada vez mais visíveis as diferenças e peculiaridades dos 

componentes da federação, com o fim de redistribuição que permita a concretização da 

igualdade político-jurídica daqueles. A inobservância de tais aspectos atinge o próprio 

regime federativo e se apresentam como limites substanciais ao poder de reforma, uma vez 

que por via oblíqua poderá tender a abolir a forma federativa, proibição expressa do art. 60, 

§ 4º, I, da CF. Nesse sentido, alerta, com propriedade, Carlos Alberto de Moraes Ramos 

Filho, que o art. 60 não veda somente as emendas que, de forma expressa, enunciem o 

banimento da federação, mas a pretensão tendente a tal fim242.  

Igualmente cabe ao Poder Judiciário, como guardião da Constituição, reprimir as 

alterações na partilha tributária que importem em desequilíbrio da federação, em clara 

ofensa aos princípios que a protegem. Não se afigura a guarda constitucional qualquer 

intromissão na seara legislativa com danos à separação dos poderes, que mantém incólume 

sua autonomia na medida em que tem como limites os axiomas e os princípios 

constitucionais. Tal raciocínio autoriza que os membros da federação quando prejudicados 

pelas mudanças no sistema de partilha busquem no Judiciário a força e o auxílio de que 

necessitam para resguardar a igualdade a que têm direito por força do modelo federal, por 

vontade própria adotado pelo Estado brasileiro.   

                                                 
242 RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes. A reforma tributária e a autonomia Municipal: o respeito ao 

pacto federativo. In: RAMOS FILHO, Carlos Alberto de Moraes e ROCHA, Ernesto dos Santos Chaves. 
A reforma tributária. Manaus: Editora da Universidade do Amazonas, 2000. p. 76.  
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6.2. A igualdade político-jurídica da federação brasileira na partilha tributária: 

necessidade de novos paradigmas  

 

Buscou-se no presente trabalho estabelecer o raciocínio de que as regras de 

repartição de competência tributária brasileira, não obstante atendam, num primeiro 

momento, a igualdade político-jurídica reclamada pelos ideais federativos, não são, e 

nunca foram, suficientes para garantir tal igualdade em todas as suas potencialidades. 

 O paradigma atual da partilha de competência tributária mediante o qual são 

estabelecidas as fontes de recursos originários à União, aos Estados-membros, ao Distrito 

Federal e aos Municípios há muito não mais atende aos reclamos de uma sociedade cada 

vez mais complexa. 

 O federalismo, a par de suas transformações desde o seu início, não prescinde dos 

anseios de unidade na diversidade. Não importa a forma por que foi sendo esculpida por 

cada nação que a adotou, o cerne da federação permanece intacto no reconhecimento das 

diferenças de seus componentes. Ao contrário, a homogeneidade de uma sociedade, em 

todos os sentidos, não demandaria a existência de uma federação, pois restaria plenamente 

atendida com a presença, ao menos, de um Estado unitário com mera descentralização 

administrativa.  

 São as transformações, no entanto, das sociedades que impulsionam o 

aperfeiçoamento do sistema político, e a federação não pode se esquivar a esta revisão 

obrigatória.  

 No rastro deste entendimento é que se constata que a federação brasileira em 

relação à partilha tributária, conquanto tenha estabelecido mecanismos que privilegiam a 

igualdade político-jurídica de seus entes quando indica fontes de recursos próprios a cada 
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um, ainda padece de distorções que merecem o devido reparo com o fim de 

aperfeiçoamento do sistema.  

Com efeito, as distorções elencadas no capítulo V, consubstanciadas nas 

peculiaridades dos componentes da federação brasileira, tais como a grande quantidade de 

municípios, o caráter nacional do ICMS, a insuficiência de critério para a distribuição dos 

impostos, o descompasso entre as fontes próprias de recursos e as atribuições deferidas aos 

entes federativos, o centralismo da União, inclusive decorrente de sua privilegiada posição, 

demonstram que as regras de igualdade abarcadas pela Constituição satisfazem a igualdade 

político-jurídica, mas ainda necessitam de maior aproximação da igualdade material ou 

substancial. Nesse ponto, infere-se que grande parte das diferenças existentes entre os entes 

federativos, quer no âmbito das diversas esferas - União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios -, quer na mesma esfera - entre os Municípios, ou entre os Estados e o Distrito 

Federal-,  não estão contempladas na Constituição, o que nos faz concluir que as diferenças 

mencionadas são destituídas de visibilidade no ordenamento jurídico brasileiro. 

Voltamos ao mestre Oppenheim para, no rastro de seu pensamento, propugnar por 

uma teoria da valoração igualitária das diferenças dos entes federativos no Estado 

Brasileiro, na realidade aplicável em qualquer Estado, voltada ao estabelecimento de 

critério a ser aplicado na repartição de competência tributária, partindo de seu esquema da 

igualdade fundada nas regras de nivelamento, abordada anteriormente. 

As normas de repartição de competência tributária, como regras de distribuição, 

concernem sempre a certos benefícios - atribuição de fonte de recursos - ou ônus  -limites e 

encargos decorrentes - a atribuir às pessoas políticas. Para se obter um critério objetivo no 

tocante a tal partilha não deve ser considerada somente a quantidade de tributos a serem 

repartidos, mas os respectivos resultados que serão obtidos. Não se pretende uma igualdade 

medida melimetricamente, por utópica, mas há necessidade de se ter em mente que o 
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objetivo perseguido deve ser a redução das diferenças existentes entre os entes que 

permitam um grau razoável de  autonomia a cada um daqueles membros da federação. 

Bem a propósito, Gustavo Cavalcanti, ao abordar a autonomia jurídico-financeira 

como característica do Estado federal, pondera: 

 
A rigor, a perfeita igualdade econômica entre os entes ou regiões 

destinatários numa descentralização administrativa jurídica é algo inatingível, o 
que não indica dever ser incessantemente perseguida. Todavia, sob pena de se 
tornar uma descentralização tão-somente formal, convém que haja aquele 
mínimo grau relativo de autonomia jurídico-financeira capaz quantitativamente 
de qualificá-la como uma federação243. 

 
 

Por esse prisma, a fase inicial da repartição das competências tributárias deve 

consistir no reconhecimento das desigualdades existentes entre os entes federativos, 

levando-se em consideração os aspectos geográfico, demográfico, econômico,  social e 

demais diversidades detectadas que possam ser determinantes na partilha. O segundo 

passo, consiste no estabelecimento de uma regra não-igualitária de distribuição, mediante a 

qual se contemplem os tributos adequadamente a cada ente, conforme suas peculiaridades, 

resultando numa redistribuição mais igualitária. Uma vez estabelecido o nivelamento, ou a 

redução da diferenças iniciais, o resultado final dependerá de outras variáveis como a 

capacidade de administração, habilidade na superação das dificuldades e na contenção dos 

gastos, compatibilizando-se as receitas auferidas com a partilha e as despesas necessárias à 

consecução das atribuições constitucionalmente recebidas.  

Dessa forma, as diversidades da federação estarão devidamente valoradas 

igualitariamente - no sentido de igualdade estabelecido acima - e, portanto, visíveis no 

interior do ordenamento jurídico, aproximando-se a igualdade jurídica da igualdade real. 

 

                                                 
243 COSTA, Gustavo de Freitas Cavalcanti. Federalismo & ICMS: reflexos tributários. Curitiba: Juruá, 

1999. p. 56-57. 
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6.3. O direito de “ser” diferente: a consagração de um dos valores do federalismo – a 

valoração igualitária das diferenças  

  

Transbordam nas ciências sociais, e no direito positivo, as teorias e prescrições 

normativas que tratam dos direitos fundamentais do ser humano, a partir de suas 

diferenças. O terreno é árido quando se trata de apontar direitos do Estado perante o 

próprio Estado. Os membros da federação, nesse sentido, possuem direitos perante o 

Estado federal, que devem ser observados por este.  

Como para cada direito corresponde um dever, cabe ao Estado-federação promover 

a valoração igualitária das diferenças de seus integrantes. Assim como a pessoa humana 

tem o direito à vida e o dever de preservá-la, o Estado federal, por meio de sua 

Constituição, deve oferecer vida aos seus membros, pois ao buscar mantê-los, mantém-se a 

si próprio. A repartição de competências tributárias é a via principal para acomodar as 

diferenças e preservar a existência da federação. Como visto no presente trabalho, a 

partilha de competência tributária na federação brasileira não parte de uma valoração 

igualitária das diferenças de seus entes federativos, enfraquecendo, desse modo, o Estado 

federal brasileiro. 

 Não haveria sentido, no entanto, encerrar o presente esforço acadêmico somente 

com uma análise crítica da distribuição de competências na federação. O direito 

contemporâneo não mais se compadece com debates em torno de meros aspectos 

normativos sem voltá-los ao seu fim último, que é o homem.  

Pois bem, o Estado federal brasileiro na medida em que acomodar as assimetrias 

dos entes federativos – estes representando as diferenças daqueles que vivem em seu 

território –, por meio de uma coerente e equilibrada repartição de competências tributárias, 

fundadas em um federalismo de cooperação e solidariedade,  preserva o direito de ser 
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diferente dos mais diversos grupos sociais, conseqüentemente de seus respectivos 

integrantes, e torna-se a forma estatal ideal para o exercício das liberdades, da igualdade e 

da democracia.  
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