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1. POLISSEMIA DAS VINCULAÇÕES DE RECEITA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. MORFOLOGIA E CARÁTER DAS VINCULAÇÕES: CARÁTER 
ECONÔMICO 
 

Etimologicamente, os vocábulos vinculação e afetação trazem, em seus 

significados, alguns aspectos relevantes quanto à sua delimitação conceitual. Vinculação 

advém do latim vinculu, cujo significado é liame, laço, ligação. No sentido jurídico, 

exprime a relação, laço, ligação, elo, união, aliança, comunicação, comunhão, cadeia, 

dependência, subordinação, conexão existentes entre duas ou mais coisas ou pessoas, 

tornando-as relacionadas, dependentes, unidas, conexas1. O filólogo AURÉLIO BUARQUE DE 

HOLANDA FERREIRA
2
 também adiciona significados proeminentes a serem considerados no 

plano desta pesquisa, considerando vínculo como gravame, ônus, restrições, relação, 

subordinação, nexo, sentido. 

Na seara financeira, afetação – do latim affectatione – determina o fim a que ele se 

destinará ou, então, para o qual será utilizado3, cuja obrigatoriedade gera reflexos na 

satisfação da despesa objeto da vinculação4. As expressões consignação e gravação 

também costumam ser utilizadas doutrinariamente como sinônimas. Há, ainda, a expressão 

receitas carimbadas – que podem designar a vinculação de receitas tributárias. 

Especialização, discriminação, especialidade ou especificação – apesar de mencionadas 

                                                 
1 Cf. DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar José. Vocabulário Jurídico. 15. ed. Revista e atualizada por SLAIBI FILHO, 
Nagib; ALVES, Geraldo Magela. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 866-67 e HOUAISS, Antonio; VILLAR, 
Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 2863. Frisa-
se, neste compêndio vernacular, que vincular consiste em submeter algo a um domínio, sujeitar, obrigar. 
2 Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 2. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986, p. 1777.  
3 Cf. DE PLÁCIDO E SILVA, Oscar José.  Vocabulário..., p. 43. 
4 Cf. OLIVEIRA, Austen da Silva. Aspectos constitucionais e legais do orçamento público. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, 1979, p. 78. 
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por parcela da doutrina estrangeira5 – referem-se a princípio orçamentário de conteúdo 

diverso, implicando a apresentação das receitas e despesas em detalhe ao invés de em 

bloco
6. Isto faz com que o uso das expressões como sinônimas de vinculação reste 

prejudicado no âmbito da doutrina pátria, razão pela qual preferimos não as utilizar. 

A expressão contração, suscitada por ELPIDIO FIGUEIRÊDO
7, também não será 

utilizada neste estudo por não ser a forma consagrada na doutrina financista, cabendo 

apenas o registro deste vocábulo. Sob este conceito, RAYMOND MUZELLEC
8
 define que a 

regra da não contração significa que não pode haver compensação entre receitas e 

despesas, devendo haver a inscrição pelo produto bruto no orçamento. A razão de tal cânon 

seria para evitar a técnica do orçamento líquido, donde se poderia omitir parte de uma 

receita e toda a despesa correspondente. Inserir contração no conceito de vinculação seria 

um enquadramento forçado, visto que, sob o nosso juízo, aproximar-se-ia do princípio da 

universalidade e do orçamento bruto, que serão tratados amiúde oportunamente9. 

DIETER BÖS
10

 ensina que vinculação, estritamente na sua função econômica, é a 

correspondência financeira da receita com um determinado custo. Porém, na prática, o que 

pode ocorrer é que a arrecadação vinculada seja inferior às despesas, o que exigirá, por 

vezes, a sua complementação pelo orçamento geral. Desta forma, convencionalmente se 

entende que ocorre a vinculação quando há a completa correspondência com os gastos. 

                                                 
5 Cf. BAUDHUIN, Fernand. Précis de finances publiques. 4. ed. Bruxelles: E. Bruylant, 1966-68, p. 44. O 
autor ressalva que não se deve confundir a spécialité com a spécialisation das receitas. O primeiro 
identificar-se-ia com o princípio da especialização pátrio, e, caso fosse traduzido literalmente, significaria 
especialidade. Já o segundo – cuja tradução é especialização – consiste na vinculação de receitas. RENÉ 

STOURM (Le budget: son histoire et son mécanisme. Paris: Guillaumin, 1889, p. 151), ao conceituar a 
especialização, explica que “consiste em atribuir a cada serviço uma personalidade distinta, retirando da 
massa as receitas e as despesas que lhes são próprias, a fim de aproximá-las e equilibrá-las.” LEÓN SAY 
(Dictionnaire des finances. Paris: Berger-Levrault et Cie, 1889, p. 611) também faz esta diferenciação, 
entendendo que o orçamento é a primeira especialização existente na sistemática orçamentária. O ex-ministro 
de finanças francês explica que em seu país, antes de 1789, havia um completo desconhecimento acerca das 
despesas e receitas estatais, sendo este assunto relegado apenas ao domínio real e não trazido a lume por 
razões eminentemente estratégicas. A despeito destas considerações, ocorre que a doutrina pátria, como, v.g., 
JAMES GIACOMONI (Orçamento público. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 78), entende que o princípio da 
especialização “é mais uma das regras clássicas dispostas com a finalidade de apoiar o trabalho fiscalizador 
dos parlamentos sobre as finanças executivas. De acordo com esse princípio, as receitas e as despesas devem 
aparecer no orçamento de maneira discriminada, de tal forma que se possa saber, pormenorizadamente, a 
origem dos recursos e sua aplicação.”  
6 Cf. SILVA, Sebastião de Sant’Anna e. Os princípios orçamentários. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 
Vargas, Serviço de Publicações, 1962, p. 40. 
7 Principios elementares da sciencia das finanças. Recife: Diário de Pernambuco, 1909, p. 38: “O methodo 
das contracções tem por effeito applicar uma certa e determinada receita em uma certa e determinada 
despesa, isto é, fazer recahir directamente os dispendios de percepção sobre o producto do imposto.” 
8 Notions essentielles de finances publiques: concours administratifs catégorie A, C.P.A.G.-I.R.A. Paris: 
Sirey, 1976, p. 155. 
9 Ver item 3.5.2 infra. 
10 Earmarked taxation: welfare versus political support. Journal of Public Economics. v. 75. 2000, p. 443-44 
e 459. 
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Todavia, o que se observa é que há também casos de arrecadação inferior ou superior aos 

gastos. E, neste contexto, é importante verificar que, à primeira vista, pode parecer que as 

vinculações possuem correlação com alguns dos efeitos do princípio do benefício
11 na 

tributação. Contudo, é ressalvado que:  
 
O benefício da tributação pode existir independente das vinculações, e vice-versa: 
tributos que obedecem ao princípio do benefício podem ser alocados em um pool 
central; por outro lado, ou as receitas podem ser vinculadas para atividades que nada 
agregam aos contribuintes12. 

 

Este enquadramento, portanto, não é acolhido pela doutrina. DIETER BÖS
13, 

complementando, ressalta que a vinculação não pode servir como (i) razão para um 

determinado tributo, (ii) facilitador de sua aceitação ou (iii) demonstrador do benefício que 

o contribuinte auferirá, tendo em vista que, em se tratando – na expressão do autor – de 

contribuintes racionais, a correlação entre a receita dos tributos em geral e os serviços 

prestados pelo Estado também é passível de verificação. Isto colidiria com a regra de que 

os tributos vinculados teriam esta estrita finalidade. 

Desta forma, a vinculação de receitas não se confundiria com o princípio usuário-

tarifa (user-fee principle) – como ocorre nas taxas, tarifas e contribuições de melhoria. 

Ademais, a opinião do autor quanto às vinculações abarca a existência de um liame entre 

tributo específico e uma despesa também específica, não possuindo relação com a carga 

tributária individual ou com o benefício diretamente auferido pelo contribuinte. Diante 

disto, vinculação, para o autor, seria um conceito circunscrito ao âmbito do tributo, não 

comportando o conjunto da receita total14. 

DAVID DUFF
15, ao tratar do Canadá, discorre que a prática neste país é de que o 

produto da arrecadação seja destinado a um fundo geral, sem afetações. Para tributos mais 

genéricos, o autor entende apropriada tal técnica, rechaçando, no entanto, a aplicação em 

                                                 
11 Cf. MENDES, Marcos. Federalismo fiscal. In: ARVATE, Paulo Roberto; BIDERMAN, Ciro (org.). Economia 

do setor público no Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 432. Este instrumento tem a vantagem de 
vincular expressamente o custo (tributo) ao benefício fruído diretamente pelo indivíduo. Eis, então, que “(...) 
cada indivíduo deveria contribuir com uma quantia proporcional aos benefícios gerados pelo consumo do 
bem público.” (Cf. GIAMBIAGI, Fabio; ALÉM, Ana Cláudia. Finanças públicas. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008, p. 18). 
12 Cf. MCCLEARY, William. The earmarking of government revenue: a review of some World Bank 
Experience. The World Bank Research Observer. v. 6. n. 1. jan. 1991, p. 82. 
13 Earmarked..., p. 460. 
14

 Cf. BÖS, Dieter. Earmarked..., p. 440, nt. 2. Como exemplo, o autor cita um imposto sobre o champagne 
alemão instituído em 1902, visto que o Reich desejava expandir a frota alemã. Porém, não se tratava de 
vinculação, dada a ausência de vinculação explícita para o caso. 
15 Benefit Taxes and User Fees in Theory and Practice. The University of Toronto Law Journal. v. 54. 2004, 
p. 418-19.  
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tributos na modalidade de tarifa (como taxa ou preço público) ou tributos onde o 

beneficiário seja facilmente identificável com o contribuinte (gasolina16). Somente com a 

vinculação nestes tributos é que se pode mensurar a quantidade de prestação de serviço que 

os contribuintes desejam receber e pagar, além de facilitar uma racionalidade nas decisões 

e garantir equivalência fiscal entre exação e benefícios hauridos dos serviços públicos 

prestados.  

Com base nestes posicionamentos, é possível chegar-se a diversas variações nas 

vinculações apontadas pela doutrina, quando envolve substancialmente um tributo ou 

receita
17: 

 

a) tributo específico a uso específico: imposto sobre a gasolina para 

investimentos rodoviários. Ou seja, é a exata correlação entre um tributo e uma 

despesa destacada; 

b) tributo específico para uso amplo: imposto sobre os rendimentos das loterias 

ou outras sin taxes (como sobre álcool e tabaco) para financiar gastos com saúde, 

ou tributos sobre petróleo para promover o desenvolvimento nacional. Significa o 

uso dos recursos de um tributo para um tipo de programa, não necessariamente 

um gasto específico e relacionado com o tributo; 

c) receita total para uso específico: percentual das receitas totais do Estado 

destinados a uma área, como educação ou saúde. Aqui se considera o produto da 

arrecadação para uma despesa específica; 

d) receita total para um uso geral: repartição das receitas tributárias entre os 

diversos entes federativos. O produto da arrecadação é, portanto, usado na divisão 

aos entes beneficiados. 

 

WILLIAM MCCLEARY
18, na classificação exposta, utiliza a expressão general tax, 

que pode significar os impostos (tributação para custear as despesas gerais estatais). Em 

adaptação, usamos a expressão “receita total” para restar evidente a diferença entre 

vincular tributo e afetar receita tributária. Considera também que as consignações do tipo 

“a” seriam mais fortes que as demais, fato este que será relevante na análise posterior dos 

                                                 
16 Cf. BÖS, Dieter. Earmarked..., p. 428. 
17 Cf. MCCLEARY, William. The earmarking..., p. 83, tabela 1 (adaptada). 
18 The earmarking..., p. 82-83. 
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efeitos da vinculação19. Ver-se-á, posteriormente, que as práticas expostas em “c” e “d” 

não seriam tecnicamente uma afetação, mas o seu uso em uma forma imprópria
20. 

 

 

1.2. CARÁTER JURÍDICO 
 

Com a evolução do estudo das vinculações, é possível verificar diversos critérios 

para a formação da sua concepção jurídica. Intentar-se-á delimitar os mais importantes a 

seguir, de forma dissociada às considerações econômicas ou políticas das vinculações. Na 

análise do caráter jurídico, são observadas somente as características que fazem da 

vinculação de receitas um mecanismo legal utilizado no sistema tributário e orçamentário.  

Os instrumentos das vinculações – isto é, como elas normalmente se materializam 

–, serão tratados com maior detença oportunamente21. No Brasil, a principal ferramenta são 

os fundos; em outros países, contas especiais ou orçamentos anexos costumam ser 

utilizados. 

 

a) individualização de fontes e destinação 

A vinculação das receitas é costumeiramente delineada pela doutrina francesa, 

dado que, com a Revolução de 1789, diversos princípios orçamentários surgiram naquele 

período, tal como o da não afetação. Porém, tal prática também é verificada em países de 

origem anglo-saxã, apesar de haver certa resistência doutrinária em se tratar do orçamento 

sob este enfoque teórico22. 

 Na Europa, o exemplo paradigmático de vinculação citado pela doutrina ocorreu 

na dotação orçamentária ao Ministério da Marinha em favor de um monumento em 

homenagem ao antigo ministro Chasseloup-Laubat, vinculando a receita da venda de 

cediços canhões e correntes de bronze para angariar as fontes para o custeio dessa obra23. 

Já nos Estados Unidos, demonstra THEDA SKOCPOL
24 a imensa popularidade das 

vinculações para programas sociais, advinda, sobretudo, dos programas de pensão no 

                                                 
19 Ver item 1.5.1 infra. 
20 Ver item 2.2 infra. 
21 Ver item 4.1 infra. 
22 Cf. SUNDELSON, Jacob Wilner. Budgetary principles. Political Science Quarterly. v. 50. n. 2. jun. 1935, p. 
236. 
23 Cf. TROTABAS, Louis; COTTERET, Jean-Marie. Droit budgétaire et comptabilité publique. 5. ed. avec la 
collaboration de LAFLANDRE, Michel. Paris: Dalloz , 1995, p. 60. 
24 Apud CAMIC, Susannah. Earmarking: the potential benefits. Pittsburgh Tax Review. v. 4. 2006, p. 56. 
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período pós-Guerra Civil, cujos tributos cobrados eram associados, pelos contribuintes, a 

este desiderato social. 

Na Inglaterra, tal prática começou a ser coibida a partir do século XVIII com a 

criação do Tesouro: sanava-se o problema de vinculação de receitas para determinados 

serviços em detrimento de outros, fomentando a eficiência e racionalidade da gestão da 

máquina administrativa. Desta forma, o caixa central público
25 – formado pelo Tesouro – 

facilitaria a fiscalização da utilização do dinheiro público26.  

Feito este histórico, é necessário destacar o entendimento de que as receitas 

oriundas das afetações devem ser distinguíveis das demais. Há diversas modalidades de se 

individualizar uma receita, como por meio de orçamentos anexos, contas especiais ou 

fundos. Com a individualização da fonte de custeio com relação às demais receitas 

orçamentárias, passa-se para a definição da destinação que irá compor a vinculação. O 

doutrinador argentino HORACIO GUILLERMO CORTI
27

 assim define a existência de uma 

afetação: 

 
(...) quando o produto de um instituto arrecadatório em particular se consigne a atender 
a um gasto ou tipo de gasto, também em particular. A afetação específica implica, por 
um lado, um desmembramento do fundo do tesouro e a formação de uma conta 

separada ou ‘fundo’ especial, ainda quando não se designe de certa forma e, por outro, 
o financiamento particularizado de um gasto. (destacou-se) 

 

MARGARET WILKINSON
28

 e WILLIAM MCCLEARY
29 também relatam que a 

vinculação pode se dar tanto com relação a um tributo específico como com uma receita 

geral ou pool de receitas (fonte) para um serviço específico ou uma área de atividade 

(destinação), conforme anteriormente delineado30. Logo, pode haver a vinculação (i) do 

total de uma receita ou tributo – por exemplo, 100% da receita de impostos ou de um 

imposto em específico, ou (ii) parcial, i. e., um percentual predeterminado de uma fonte é 

definido. 

                                                 
25 Com relação ao caixa público, consoante ALAIN BARRÈRE (Politique financière. Paris: Librairie Dalloz, 
1958, p. 348-49) é possível extrair sua concepção a contrario sensu do conceito de caixa privado. Advém, em 
verdade, (i) diretamente da ideia de Tesouro, ou seja, da regulação do tempo e espaço da movimentação dos 
fundos e (ii) da função de guardar e gerir o dinheiro público. Demonstra também JOSÉ MARTINHO SIMÕES 

(Finanças. Coimbra: Neves, 1920, p. 649) que esta é uma conquista relativamente recente no Direito 
Financeiro. 
26Cf. SOUSA FRANCO, Antonio Luciano de. Manual de finanças públicas e direito financeiro. v. I. Lisboa: S. 
N., 1974, p. 671-72.  
27 Derecho constitucional presupuestario. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2007, p. 312.  
28 Paying for public spending: is there a role for earmarked taxes? Fiscal Studies. v. 15. n. 5. nov. 1994, p. 
119. 
29 The earmarking..., p. 82. 
30 Ver item 1.1 supra. 
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Diante disto, entendemos que a distinção é o caráter que qualifica uma receita 

juridicamente como vinculada, bem como a despesa. Esta distinção, portanto, compreende 

a formação de um elo normativo – não por meio de Leis Orçamentárias, conforme se verá 

em seguida31 – entre a fonte e a destinação, ou, mais especificamente, entre receita e 

despesa. 

 

b) predeterminação de escopos 

Característica importante nas vinculações é que o escopo governamental seja 

predeterminado, uma vez que o “governo tem um propósito previsto para a receita 

tributária no momento de sua coleta”32. Desta forma, não é possível a vinculação para 

despesas inespecíficas – o que não é sinônimo de despesas futuras, pois nada impede o 

estabelecimento de um tributo vinculado a despesas de uma guerra que está por ser 

deflagrada. O que não pode haver, por exemplo, é uma vinculação a priori cuja despesa a 

ser coberta será definida na sobrevinda de uma norma específica, já que a tributação não 

funciona como um fim em si mesmo. 

Este fator permite, por exemplo, uma das vantagens apontadas pela doutrina nas 

vinculações: fornecer informação sobre o propósito das receitas vinculadas. Desta forma, 

os contribuintes poderiam chegar a conclusões positivas ou negativas com relação às 

despesas e o fardo tributário imposto a eles. Ademais, como os políticos em tese deteriam 

maiores informações sobre os tributos vinculados do que com relação aos não vinculados, 

estariam mais preocupados com a opinião pública e com a sobrevivência destas exações ao 

longo do tempo33. 

Com base nestas duas premissas, SUSANNAH CAMIC
34 resume: 

 
Para determinar uma definição de um tributo vinculado, este deve ter um propósito 
predeterminado na coleta, mas não necessita de quaisquer requisitos posteriores, 
deixando aos governantes múltiplas opções ao traçarem as políticas. 

 

Também não é despiciendo destacar que a predeterminação de despesas ou de 

algum escopo deve se dar por instrumento normativo que não seja a própria lei 

orçamentária (empregada aqui em sentido lato, englobando, no País, o plano plurianual, a 

lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual), pois caso contrário seria mera 

especialização das receitas, e não vinculação propriamente dita. A especialização pela lei 
                                                 
31 Ver item “d” infra. 
32 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking…, p. 56. 
33 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 58-59. 
34 Earmarking...,p. 60. 
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orçamentária é o mecanismo que permite a previsão das receitas e cobertura dos 

respectivos gastos. Já as afetações correriam “fora da lei orçamentária”, visto que “não há 

afetação só à conta do orçamento ou através deste.”35. 

Outro ponto que convém afirmar é que a vinculação não obriga à realização 

imediata da despesa. O que ela veda, portanto, é a tredestinação de sua finalidade, ou seja, 

aplicação em outros objetivos que não aqueles predeterminados quando da sua instituição. 

Tal ponto será mais bem desenvolvido posteriormente para dissociá-la da ideia de despesa 

obrigatória
36. 

Por fim, merece ressalva que diversos podem ser estes escopos do legislador. Em 

regra, são despesas predeterminadas, órgãos, ou fundos, conforme prescreve, v. g., o 

ordenamento pátrio no artigo 167, IV, da Constituição Federal. 

 

c) margem relativa de abolição 

A vinculação de receitas, assim como os próprios tributos, pode ser considerada, 

pelo Poder Legislativo, como algo prescindível em determinado momento político, social 

ou econômico. A própria temporariedade de uma cobrança tributária é utilizada como 

justificativa para se vincular, ou não, determinada receita. A doutrina costuma considerar 

como melhor tributo a ser vinculado os mais perenes e imutáveis, dado que aqueles com 

características mais temporárias ou maleáveis prejudicariam a prática vinculatória. Porém, 

paradoxalmente, a vinculação pode ser um fator determinante para a perenidade desta 

exação37. 

Percebe-se, portanto, que a existência das vinculações e dos tributos pode, por 

vezes, depender da ocorrência de uma ligação entre si. E a extinção de um tributo 

vinculado deveria comportar, por conseguinte, a supressão da própria vinculação. A 

questão controvertida que resta definir é com relação a esta possibilidade de abolição. 

Vale recordar que as vinculações – ou sua proibição expressa – não são 

postulados absolutos no ordenamento jurídico. O Parlamento pode deliberar sobre uma 

vinculação de receitas sempre que possível, salvo se ela própria se constituir em cláusula 

pétrea e assim for registrada pela Constituição de um Estado. Neste caso, não haverá 

margem absoluta de abolição das vinculações no ordenamento jurídico.  

                                                 
35 Cf. OLIVEIRA, Austen da Silva. Aspectos..., p. 78.  
36 Ver item 2.2.2 infra. 
37 Cf. FENNEL, Lee Anne. Death, taxes, and cognition. North Carolina Law Review. v. 81. 2003, p. 641 e nt. 
267, com base nos estudos de BARRY BRACEWELL-MILNES.  
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Desta forma, tirante a ressalva acima, nada impede que o Legislativo desvincule 

as rendas da tributação sobre combustíveis para a conservação rodoviária e as utilize no 

custeio da merenda escolar38, por exemplo, desde que o faça seguindo a hierarquia das 

normas jurídicas e não fira eventual cláusula pétrea estabelecida, conforme nossa opinião 

destacada. A única questão é quanto ao reflexo político desta decisão, visto que a retirada 

de uma vinculação do ordenamento nem sempre é vista com bons olhos pelos cidadãos-

contribuintes, principalmente por aqueles que se beneficiam mais diretamente dela39. 

Outro ponto relevante concerne ao princípio da não afetação. Malgrado este 

princípio poder ser previsto constitucionalmente, entendemos que não há óbices para que, 

via poder constituinte derivado, haja a sua supressão total, permitindo-se a plena 

vinculação de receitas por instrumentos normativos infraconstitucionais40. Do mesmo 

modo, não existem encalhes constitucionais para que haja a vedação constitucional 

explícita da vinculação de quaisquer tipos de receitas – ou por receitas tributárias 

específicas, como os impostos, conforme ocorre em nosso ordenamento com o artigo 167, 

IV. Não é, portanto, um instrumento absoluto em um ordenamento jurídico, mas 

perfeitamente passível de alteração, desde que – repise-se – não seja considerado como 

cláusula pétrea. 

Por conseguinte, a conclusão é que a vinculação de receitas – bem como o 

princípio da não afetação –, como qualquer norma jurídica, pode ser suprimida do 

ordenamento, desde que a vinculação – ou o próprio princípio da não vinculação – não seja 

cláusula pétrea dentro do ordenamento constitucional. Como subsídio a esta característica, 

é importante mencionar que não consideramos o princípio da não afetação no Brasil como 

garantidor dos direitos fundamentais, cuja erradicação não esbarraria nos óbices do artigo 

60, § 4º, IV da Constituição Federal, dado que mais se coaduna com uma técnica financeira 

para o bom andamento da atividade orçamentária estatal.  

Todavia, pode-se considerar que as vinculações garantem algum direito 

fundamental a depender do entendimento sobre a sua função constitucional41. Sob esta 

                                                 
38 Cf. o exemplo em CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 67. 
39 Ver item 1.3 infra quanto aos aspectos políticos das vinculações. 
40 Cf. CONTI, José Mauricio. A Autonomia Financeira do Poder Judiciário. São Paulo: MP Editora, 2006, p. 
150. O jurista considera que o referido princípio não se configura cláusula pétrea, sendo perfeitamente 
possível haver vinculação de impostos por emenda constitucional.  
41 FERNANDO FACURY SCAFF (Para além dos direitos fundamentais do contribuinte: o STF e a vinculação das 
contribuições. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. 
v. II. São Paulo: Quartier Latin, 2003, p. 1143) expõe, por exemplo, que as contribuições sociais serviriam 
para garantir os direitos humanos de segunda dimensão, ou seja, aqueles prestacionais, visto serem destinadas 
a todo um grupo social.  
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ótica, caso um tributo vinculado seja uma forma de efetivá-los, não haverá a possibilidade 

de sua supressão, bem como da vinculação correlata. O mais comum, no entanto, é que a 

vinculação per se seja usada para supostamente garantir algum direito individual. Logo, a 

análise deverá cingir-se no tocante à finalidade da vinculação e se elas correspondem ao 

próprio direito garantido constitucionalmente ou, por outro lado, são meras ferramentas 

financeiras que auxiliam a sua concreção. Esta discussão merecerá atenção em momento 

oportuno42. 

 

d) instrumento normativo veiculador  

Ponto coligado ao anterior é quanto ao instrumento normativo que deve veicular 

as vinculações. Neste sentido, EWAN CLAGUE e JOEL GORDON
43 expressam que: 

 
O termo “vinculação” é usado frequentemente para expressar a relação direta que existe 
entre tributos e gastos quando a arrecadação dos tributos especiais é por lei destinada 
exclusivamente a certos gastos. (destacou-se) 
 
 

Daí se infere outra característica da vinculação: ela deve ser positivada, ou seja, 

faz-se mister haver previsão normativa expressa que obrigue o agente público a predestinar 

os recursos a esta ou àquela atividade. Caso contrário, não haverá amarras legais ao gestor 

da coisa pública (administrador ou legislador)44, devendo seguir a regra geral da alocação 

de recursos segundo as prioridades definidas na peça orçamentária.  

Tomando como base a dinâmica orçamentária pátria, não seria possível o 

estabelecimento de vinculações por decreto do Poder Executivo, uma vez que poderia 

ensejar a discussão se a lei orçamentária preponderaria sobre estes instrumentos 

normativos infralegais. Já no caso de uma afetação legal – e permitida constitucionalmente 

–, o critério de especialidade faria com que a lei específica sobre uma receita e despesa 

preponderasse sobre a lei orçamentária (geral, englobando o conjunto de receitas e 

despesas)45. 

                                                 
42 Ver item 4.2.2.2 infra. 
43 Earmarking tax funds for welfare purposes. Social Security Bulletin. n. 3. jan. 1940, p. 10. 
44 Este ponto será mais bem desenvolvido no item “e” infra. 
45 Cf. neste sentido KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Trad. de MACHADO, João Baptista. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 228-32: Em caso desta aparente antinomia, deverá haver a resolução pelo cotejo 
hierárquico das normas ou, então, se houver normas de mesmo grau, pelo critério de especialidade perante a 
norma geral. A despeito do exposto, é importante salientar que este raciocínio não vale em países onde a peça 
orçamentária não possua o status formal de lei. 
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Há quem entenda que a vinculação deva ser constitucional para que assim possa 

ser efetiva na prática. LAURA MARSILIANI e THOMAS RENSTRÖM
46 entendem que se as 

vinculações tiverem certa maleabilidade, acarretando, portanto, mudança na destinação das 

receitas – ou ainda o uso da vinculação apenas na instituição de um tributo –, não serão 

efetivamente afetações. Outros autores, como FRANK ALEXANDER
47, ao definir as 

vinculações (ou dedicated revenue source), entendem que a alocação automática deve se 

dar mediante lei. Após extensa análise, BRUCE ELY e HOWARD WALTHALL
48 chegam à 

conclusão de que a maior parte das vinculações nos estados americanos originou-se por 

meio de um instrumento infraconstitucional conhecido como statutory provision, ao invés 

de constarem nas suas respectivas Constituições, salvo algumas exceções – como os 

estados da Louisiana e Flórida, por exemplo. WILLIAM MCCLEARY
49, ao conceituar as 

afetações, entende que são efetivadas, normalmente, por constitutional ou statute clauses.  

Conforme dito, compreendemos que a vinculação pode ocorrer mediante qualquer 

ato normativo que não seja exclusivo do Executivo, visto que, neste caso, não haveria 

vinculação, uma vez que o próprio governante – ou seus sucessores – executor das 

políticas públicas poderia derrubá-la sem maiores dificuldades, bastando ato normativo 

posterior de mesma categoria rechaçando a afetação outrora estabelecida.  

No caso da medida provisória no ordenamento brasileiro, enquanto não convertida 

em lei, não se pode caracterizar tal ato normativo como vinculação de receitas – visto que 

o próprio Poder Executivo poderá derrubá-la sob sua exclusiva discricionariedade. Além 

do mais, a medida provisória perde eficácia se não convertida em lei, pelo Congresso, após 

o transcurso do lapso estabelecido (artigo 62, § 3º, Constituição Federal). Após sua 

conversão, evidentemente, passa a ser uma vinculação de receitas, considerando que 

somente poderá ser alterada mediante nova lei. Ainda, em caso de majoração ou instituição 

de impostos, faz-se mister observar a restrição contida no parágrafo segundo do mesmo 

artigo. 

                                                 
46 Time inconsistency in environmental policy: tax earmarking as a commitment solution. The Economic 

Journal. v. 110. mar. 2000, p. C124. Os autores citam como exemplo a Constituição de 1981 do Estado de 
Minnesota, cujo artigo XIV define a vinculação de tributos sobre o petróleo e motor de veículos. O produto 
arrecadado deve ser destinado a um fundo rodoviário. 
47 Financing affordable housing in Georgia: the possibility of a dedicated revenue source. Georgia State 

University Law Review. v. 13. 1997, p. 366, nt. 10. 
48 State constitutional limitations on taxing and spending: a comparison of the Alabama Constitution of 1901 
to its counterparts. Cumberland Law Review. v. 33. 2003, p. 473. 
49 The earmarking..., p. 82. 



 15 

VINCENT ANESI
50 ressalta que se estas rendas gravadas puderem ser desvirtuadas, 

não há razão para que a vinculação consista em constrição aos governantes, por exemplo. 

Apesar de adotar critérios econômicos neste raciocínio (fungibilidade da moeda), o autor 

chega à mesma conclusão inclusive com relação às normas constitucionais, expressando 

que “embora os governantes possam de uma forma ou outra contornar as regras 

constitucionais, isto levará certo tempo para que seja possível.”  

Porém, para o estudo das características jurídicas das vinculações, a possibilidade 

de alteração constitucional ou legal das normas não altera a sua característica impositiva 

enquanto vigente no ordenamento, que só pode ser sobreposta por decisão democrática do 

Parlamento (mediante nova lei ou emenda à Constituição), e não por ato do chefe do 

Executivo – como uma vinculação por decreto, por exemplo51. 

A espécie normativa, logo, apenas veicula as vinculações de receitas. Conforme 

opinião de SUSANNAH CAMIC
52, as vinculações não possuem os resultados apregoados pela 

doutrina por conta de algo inerente ou inato a elas, mas sim por causa de determinados 

mecanismos: (i) elas legalmente vinculam fundos a certos propósitos; e/ou (ii) elas 

simbolicamente obrigam o governo a manter o seu uso com o passar dos tempos; e/ou (iii) 

elas criam grupos de interesse que, embora não legalmente criados, institucionalmente 

comprometem os governos.  

Desta forma, há outros elementos não jurídicos que também são responsáveis pela 

produção dos resultados almejados pelas vinculações. Uma vinculação simbólica ou 

institucional pode também produzi-los, cuja instrumentalização poder-se-á dar via 

vinculação normativa53. Logo, o mecanismo legal serve para dar a eficácia jurídica 

perquirida à afetação, mediante restrição na discricionariedade administrativa 

governamental ou limitação de liberdade na atividade legiferante estatal. 

 

e) exceção no ordenamento 

Para complementar o caráter jurídico das vinculações, é importante mencionar o 

seguinte postulado geral: em consagração à logicidade do sistema, as normas especiais 

(vinculações) derrogariam parcialmente a concepção orçamentária de que as receitas 

                                                 
50 Earmarked taxation and political competition. Journal of Public Economics. v. 90. 2006, p. 682. 
51 Com relação às alterações por decreto, é importante mencionar que, na Turquia, os fundos 
extraorçamentários eram estabelecidos por este instrumento normativo e com a subsequente aprovação de um 
Conselho de Ministros. Cf. MCCLEARY, William. The earmarking..., p. 95. 
52 Earmarking..., p. 64. 
53 As duas características serão tratadas posterior e conjuntamente. Ver item 1.3 infra. 
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devem ter a sua destinação no momento da feitura do orçamento – devendo, portanto, ser 

encaradas como exceções
54. 

As vinculações devem ser concebidas como ressalvas à dinâmica orçamentária, 

restringindo a liberdade do legislador ou do administrador público a depender de sua 

hierarquia normativa55. Uma vinculação estabelecida pela Assembleia Constituinte pode 

ser uma limitação na livre destinação de recursos ao legislador constitucional derivado 

(caso tal vinculação constitua-se em cláusula pétrea) ou ao legislador infraconstitucional; 

por sua vez, refletir-se-á, também, na atividade do administrador público. Este, em última 

instância, será o receptor da norma de vinculação, tendo em consideração que as 

vinculações acabam sendo instrumentos de limitação do Poder Legislativo dirigidos ao 

Poder Executivo.  

É, deveras, uma desconfiança por parte do Legislativo acerca da possibilidade de 

desmandos pelos membros do Executivo, reduzindo a sua discricionariedade na alocação 

dos bens públicos ao impor um ato vinculado ao administrador, ainda que com isso possa 

reduzir o próprio âmbito de atuação da atividade legiferante56. 

Ressalve-se que, para tanto, deve ser adotada a concepção de que (i) a liberdade 

do administrador público em matéria financeira engloba ampla margem de 

discricionariedade dada pelas normas orçamentárias, e que (ii) a influência de determinado 

grupo de interesse no orçamento não constituiria uma vinculação no senso jurídico, mas 

sim seria a sua faceta política, que também pode ser verificada na dimensão participativa 

do orçamento público por meio da representatividade popular. Assim, as vinculações 

viriam para reduzir essa discricionariedade na atuação do administrador público.  

                                                 
54 Cf., nesse sentido, DERZI, Misabel de Abreu Machado. Arts. 40 a 47. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
NASCIMENTO, Carlos Valder do (org.). Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 293: “Vinculação é figura de exceção. A regra é o clássico princípio da não-afetação da 
receita de imposto (...)”. Ver, mais especificamente, item 3 infra. 
55 Cf. MUZELLEC, Raymond. Notions..., p. 234. O autor, ao mencionar o Relatório de M. Papon sobre a lei 
das finanças francesa de 1976, extrai um excerto que resume esta ideia: “As afetações de receitas devem, 
como boa regra, ter um caráter excepcional, e o Parlamento deveria se mostrar atento a isto, não autorizando 
sua multiplicação.” 
56 Cf. o conceito de atos vinculados em BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito 

administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 422: “Atos vinculados seriam aqueles em que, por 
existir prévia e objetiva tipificação legal do único possível comportamento da Administração em face de 
situação igualmente prevista em termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-los, não 
interfere com apreciação subjetiva alguma”. Com relação aos atos discricionários, entende o autor que “(...) 
seriam os que a Administração pratica com certa margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo 
critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da 

expedição deles.” (destaques do original) 
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Em breve síntese e atento a essa característica, o economista americano JAMES 

BUCHANAN
57

 propõe uma releitura dos malefícios das vinculações por meio da 

individualidade tomada como ponto de vista, considerando que o Estado seria mero 

executor das vontades e objetivos almejados pelos cidadãos-eleitores. Assim, não haveria 

um Estado agindo independentemente, mas contando com a participação individual para a 

formação das decisões políticas; portanto, uma mudança de ponto de vista da autoridade 

em direção ao cidadão-eleitor fazia-se necessária.  

Com uma eventual vinculação ou segregação de receitas – e a respectiva 

participação dos indivíduos na determinação destas afetações – poderia haver maior 

racionalidade e eficiência das escolhas individuais nos gastos públicos. Isto faria com que 

as vinculações fossem mais desejáveis em um sistema fiscal. Em suas conclusões, o 

economista ressalta, todavia, que este modelo deve ser dissociado das experiências 

políticas reais. 

 

f) síntese 

Com este apanhado e traçado o estado da arte, pode-se definir, no que toca ao seu 

caráter jurídico, que as vinculações de receitas são positivadas por instrumentos 

constitucionais ou legislativos de forma alheia à lei orçamentária, e são utilizadas para 

individualizar uma fonte e destinação mediante o estabelecimento de um elo jurídico entre 

receitas e escopos predeterminados, possuindo margem relativa de abolição do 

ordenamento e constituindo uma excepcionalidade à dinâmica orçamentária. 

 

 

1.3. CARÁTER POLÍTICO 
 
 
1.3.1.  VINCULAÇÃO COMO PROCESSO POLÍTICO 
 

Na doutrina portuguesa, JOSÉ JOAQUIM TEIXEIRA RIBEIRO
58 explica a existência 

das vinculações sob dois conspectos. Um deles toca o caráter protetor vis-à-vis as recessões 

econômicas. Uma receita que fique vinculada às respectivas despesas seria, em tese, imune 

ao sacrifício de contenção de despesas estatais em épocas de crise e ausência de recursos. 

Estar-se-ia determinada despesa sob o invólucro da irredutibilidade pela ação estatal. 

                                                 
57

 The economics of earmarked taxes. Journal of Political Economy. 71. n. 5. oct. 1963, p. 458 e ss.  
58 Lições de finanças públicas. 5. ed. Coimbra: Coimbra Ed., 1997, p. 68. 
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Porém, na opinião de EDWIN SMART e JOHN HART
59, contextos de crise justamente são 

prejudicados com a vinculação, visto que há o pressuposto de que a prestação do serviço 

possa ser reduzida ou ampliada de acordo com a arrecadação do tributo vinculado60. 

O segundo aspecto é no tocante ao benefício político da cobertura das despesas 

pelos seus próprios causadores, vinculando a receita auferida dos utentes de determinado 

serviço à sua melhoria e conservação. É o que ocorre nas estradas com o pedágio, por 

exemplo: o valor arrecadado pelo Estado é utilizado no custeio deste serviço público, 

remetendo ao princípio do benefício da doutrina econômica. 

Isto facilitaria, para alguns, a aceitação do contribuinte para a expansão destes 

serviços, sobretudo nos países em desenvolvimento61, partindo-se de uma concepção 

macro-orçamentária para a estrutura micro-orçamentária na tomada de decisões em uma 

democracia direta, como no modelo proposto por ALEX ATHANASSAKOS
62. Por evidente 

que, para tanto, as vinculações devem ser consideradas como instrumentos que aumentam 

a participação democrática ao se considerar a opinião do contribuinte no gasto público, 

concepção esta que não é pacífica, pois poderia ser também um instrumento utilizado para 

iludir os eleitores63.  

Nos Estados Unidos, as características das vinculações estão intimamente ligadas 

a fatores político-institucionais. Na visão de SUSANNAH CAMIC
64 – podem, ou não, 

envolver cada um dos três aspectos: precommitment
65

 (pré-comprometimento dos futuros 

governantes às gerações futuras), contributory (vinculada a benefícios retributivos, como o 

previdenciário: ao contribuinte é dada, posteriormente, a possibilidade de fruição de forma 

                                                 
59 The Distribution of Revenues from State-Collected Consumer Taxes. Law & Contemporary Problems. v.8. 
1941, p. 474-75. Os autores relatam que as escolas de Ohio – que gozaram de rendas vinculadas do imposto 
sobre as vendas – não conseguiram reduzir a prestação do serviço para acompanhar o déficit arrecadatório 
deste imposto em épocas de crise. Há, inclusive, um caso interessante ocorrido em 1933 naquele estado, com 
a Assembleia vinculando um centavo do imposto sobre combustíveis líquidos para as escolas. 
60 SUSANNAH CAMIC (Earmarking..., p. 57), com base em estudos de ERIC PATASHNIK, expõe que as rendas 
de tributos vinculados nos Estados Unidos, nos últimos cinquenta anos, cresceram em épocas de arrecadação 
menor das receitas do orçamento geral, aumentando, outrossim, em épocas de mudanças políticas. Esta seria 
a razão histórica pelo sucesso das vinculações no ordenamento estadunidense. 
61 Cf. BUCHANAN, James McGill. The economics..., p. 457 e nt. 3. 
62 General fund financing versus earmarked taxes: an alternative model of budgetary choice in a democracy. 
Public Choice v. 66. sept. 1990, p. 261. 
63 Cf. WILKINSON, Margaret. Paying..., p. 125. 
64 Earmarking..., p. 60. 
65 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 64-65. Segundo a autora, o pré-comprometimento 
(precommitment) é algo que vincula as gerações e os governantes futuros em suas ações. Isto ocorre com as 
rendas vinculadas, que são retiradas das “vicissitudes do processo político-orçamentário”. O precommitment 
é demonstrado pela autora com base nas ideias de STEPHEN HOLMES, no sentido de que as decisões presentes 
pré-comprometem os atos de seus sucessores, transformando-se em um paradoxo da democracia. 
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direta e proporcional) e entitlement
66 (quando é garantido um direito absoluto a um 

beneficiário), podendo haver combinação entre estas três características. Ressalte-se que 

esses aspectos fogem da alçada do caráter jurídico das vinculações. Desta feita, é possível 

afirmar que, v. g., a contribuição social paga pelo trabalhador vincula politicamente o 

poder público a permitir o seu gozo proporcional no futuro. 

Quanto ao aspecto do pré-comprometimento – mais relevante para este estudo –, 

serve para dar estabilidade e previsibilidade ao sistema tributário estadunidense, visto que, 

conforme ventilado, vincula as receitas a determinados escopos entre gerações. As 

vicissitudes políticas não influiriam, desta forma, no fluxo de receitas e despesas67. Diante 

disto, é salutar a ponderação da autora: 

 
Em um sentido literal da expressão, todos os tributos vinculados, por definição, 
envolvem pré-comprometimento, já que vincular rendas significa estabelecer uma 
destinação programática para determinada renda antes que esta seja coletada – i. e., 
“pré-comprometer” a renda. No entanto, quando os teóricos democráticos opõem-se ao 
pré-comprometimento, eles presumem que, quando um líder pré-compromete, ele 
necessariamente compromete alguém – que não é ele mesmo – a certas ações no curso 
das gerações futuras68. 

 

Ressalva, no entanto, que tal consequência não é automática, principalmente em 

vinculações ad hoc. Por exemplo, a instituição de um tributo vinculado para ajudar vítimas 

de tsunami na Ásia ou de terremotos na América Central servirá para este fim, mas não 

“pré-comprometerá” os parlamentares futuros, visto que, atingido o seu objetivo, a sua 

razão de ser cessará69. 

Logo, as vinculações implicam algum pré-comprometimento das rendas, mas não 

necessariamente o pré-comprometimento dos governantes futuros, o que rechaça a ideia de 

que a vinculação retira as decisões sobre o gasto público do processo democrático, pelo 

menos sob este ponto de vista70. 

SUSANNAH CAMIC
71

 enxerga as vinculações como parte do processo político ao 

extrair os seus efeitos simbólicos e institucionais na sociedade. Conclui a autora que as 

vinculações não criam pré-comprometimentos – somente pela sua natureza – às gerações 

futuras, bem como não conseguem comprometê-las exclusivamente por meio de 

                                                 
66 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 69. Quando uma vinculação cria um entitlement, neste caso 
haveria a obrigação das gerações futuras em manter o tributo que o garantisse. Porém, lembra a autora que 
este instituto não conduz a uma garantia legal que futuramente deverá ser respeitada. 
67 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 63-64. 
68 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 65. 
69 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 65-66. 
70 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 67. 
71 Earmarking..., p. 69-70. 
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mecanismos legais. Porém, um efeito que pode sortir sobre as linhagens futuras é o pré-

comprometimento simbólico, já que o Congresso deverá trabalhar com a presunção de que 

tal benefício criado é aceitável pela sociedade e deve se manter a longo prazo. Desta 

maneira, a vinculação apareceria como uma prática aceitável que se perpetua.  

Juntamente com estes pré-comprometimentos simbólicos, outros institutos 

comprometeriam as gerações futuras a observarem as vinculações: as teorias da path 

dependence e policy feedback viriam neste sentido72. Desta forma, com base nestas 

correntes73, cada decisão dos atuais governantes teria certa influência nas dos governantes 

futuros74, e as políticas sociais implantadas pelas vinculações delimitariam os grupos de 

interesse que as defenderiam no futuro75. E quanto maior for a ligação entre o tributo e os 

beneficiários – isto é, quanto maior a definição do benefício gerado –, mais forte será a 

influência destes grupos para que a vinculação não seja erradicada76. 

Com estes instrumentos e mecanismos, a estabilidade e previsibilidade do sistema 

tributário “vinculado” demonstrar-se-iam mais evidente, muito mais do que as receitas não 

vinculadas. Outro efeito vantajoso trazido é a progressividade na vinculação: considera-se 

que os mais abastados possam custear uma imposição maior do que aqueles menos 

afortunados. Destarte, estes mais ricos financiariam os benefícios dos mais pobres por 

meio de programas custeados pelas vinculações77. 

Demonstrar-se-á, a seguir, como as vinculações aparecem na sua forma simbólica 

e institucional no ordenamento pátrio por meio de um caso concreto. Por fim, outro efeito 

político almejado pelas vinculações é a preconizada autonomia financeira, que será 

também analisado. 

 

 

                                                 
72 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 73. 
73 As bases destas teorias são explicadas em conjunto, em virtude da própria dificuldade doutrinária em 
diferenciá-las. Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 75, nt. 48. 
74 Cf. PIERSON, Paul. Increasing returns, path dependence, and the study of Politics. American Political 

Science Review. v. 94. n. 2. jun. 2000, p. 252. Esta seria a definição ampla de path dependence. Sob uma 
concepção mais estrita – utilizada no trabalho do autor – englobaria a ideia de um processo de increasing 

returns, dado que os benefícios de uma atividade, comparada com outra opção, acrescem-se no decorrer do 
tempo. Desta forma, uma mudança ou retorno para outro “caminho” teria o seu custo social aumentado 
proporcionalmente ao lapso temporal percorrido. 
75 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 73-74. 
76 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 75. 
77 Cf. CAMIC, Susannah. Earmarking..., p. 77-80. 
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1.3.2.  EXEMPLO DE VINCULAÇÃO SIMBÓLICO-INSTITUCIONAL 
DE RECEITAS: O CASO DAS UNIVERSIDADES PAULISTAS 
 

Primeiramente, para se traçar um panorama do caso ocorrido no Estado de São 

Paulo, insta ressaltar que a Constituição paulista possui despesa mínima obrigatória 

específica no tocante ao fomento à educação. Em obediência ao artigo 212, caput, da 

Constituição Federal, os Estados devem aplicar 25% de sua receita resultante de impostos e 

transferências para a manutenção e desenvolvimento do ensino. A Constituição paulista 

prevê, no artigo 255, caput, um aumento neste percentual para a cifra de 30%78.  

O artigo 271, por outro lado, efetivamente vincula 1% da receita tributária 

estadual à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), para 

fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico79. E, por força do artigo 176, IV, da 

mesma Carta80, existe a ressalva de possibilidade de vinculação de receitas para pesquisa 

científica e tecnológica, com esteio no permissivo existente no artigo 218, § 5º, da 

Constituição da República. 

O que também impende ser observado é que, na praxe orçamentária paulista, há 

sempre disposições na lei de diretrizes orçamentárias no tocante às verbas destinadas às 

universidades paulistas, a despeito de não haver comando na Constituição Estadual que 

obrigue à fixação de percentuais neste sentido. 

Caso que merece menção ocorreu em 2005 quando do envio do Projeto de Lei nº 

224, pelo então Governador do Estado Geraldo Alckmin, à Assembleia Legislativa de São 

Paulo, referente à elaboração da lei de diretrizes orçamentárias do ano seguinte. Na 

ocasião, o artigo 4º do referido esboço legal previa a destinação, às universidades 

estaduais, de 9,57% da arrecadação do ICMS paulista, conforme vinha procedendo nos 

anos pretéritos. Constitui tal percentual uma vinculação simbólico-institucional do chefe 

do Executivo às universidades paulistas, por conta do compromisso de, ano a ano, destinar 

                                                 
78 Artigo 255 - O Estado aplicará, anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino público, no 
mínimo, trinta por cento da receita resultante de impostos, incluindo recursos provenientes de transferências.  
Parágrafo único - A lei definirá as despesas que se caracterizem como manutenção e desenvolvimento do 
ensino. 
79 Artigo 271 - O Estado destinará o mínimo de um por cento de sua receita tributária à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo, como renda de sua privativa administração, para aplicação em 
desenvolvimento científico e tecnológico.  
Parágrafo único - A dotação fixada no "caput", excluída a parcela de transferência aos Municípios, de acordo 
com o artigo158, IV, da Constituição Federal, será transferida mensalmente, devendo o percentual ser 
calculado sobre a arrecadação do mês de referência e ser pago no mês subseqüente. 
80 Artigo 176 - São vedados: 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas as permissões previstas no 
art. 167, IV, da Constituição Federal e a destinação de recursos para a pesquisa científica e tecnológica, 
conforme dispõe o art. 218, § 5º, da Constituição Federal; 
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esta cifra a essas instituições por meio do processo de especialização nas leis 

orçamentárias, conforme exposto algures81. 

Ocorre que houve a apresentação de emendas parlamentares ao referido projeto, 

alterando-se o percentual para se chegar a um patamar entre 10% e 11,8%. Desta forma, a 

Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, por meio do Parecer nº 

1033/2005, sugeriu uma subemenda “c” ao mencionado artigo 4º, cambiando o percentual 

para 10%82. O Relator Dep. Edmir Chedid, em seu parecer, aprovou a referida subemenda 

apresentada pela Comissão83 e o Relator Dep. Roberto Engler84, em voto separado, rejeitou 

a subemenda “c”, argumentando que: 

 
O percentual de 9,57% prende-se ao nível histórico de gasto e é compatível com a 
capacidade financeira estadual. Portanto, não vislumbramos a possibilidade de elevação 
desse percentual, ou a criação de percentual para o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, sem o comprometimento de outras prioridades de Governo, 
particularmente em outras áreas, também de cunho social, como é o caso do ensino 
público médio e fundamental. 

 

A despeito destas considerações, o Projeto de Lei chegou ao Governador com o 

aumento do percentual e, mediante a Mensagem nº 76 do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 

224/05, vetou este artigo no que se referia a este numeral (caput e parágrafo primeiro)85. A 

justificativa foi que o excessivo grau de recursos públicos para esta seara dificultava a 

alocação dos recursos disponíveis nas demais áreas de investimento estatal.  

Diante disto, foi sancionada a Lei Estadual nº 11.971, de 2005 (Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2006), sem a previsão do custeio das despesas referentes às 

universidades estaduais em razão do mencionado veto parcial do Governador. Em 28 de 

setembro daquele ano, mediante uma votação simbólica na Assembleia, o veto do 

Governador foi mantido pelos Deputados86. O “lapso” somente foi remediado com o 

advento da Lei Orçamentária Anual de 2006 (Lei nº 12.298/2006), publicada em 8 de 

                                                 
81 Ver item 1.2, “b”, supra. 
82 Disponível em: <http://www.al.sp.gov.br/web/portal/ldo/texto.pdf>, p. 6. Acesso em: 28 jan. 2009. 
Inclusive, é mencionado que “As vinculações da manutenção e desenvolvimento do ensino público e também 
das Universidades nos parecem compatíveis com a capacidade financeira estadual. Qualquer mudança 
poderia comprometer outras prioridades.” 
83 Disponível em:  <http://www.al.sp.gov.br/web/portal/ldo/conclusao.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2009. 
84 Disponível em:  < http://www.al.sp.gov.br/web/portal/ldo/votosep.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2009. 
85 Disponível em: <http://webspl1.al.sp.gov.br/internet/download.do?poFileIfs=5904817&/mensagem 
076.doc >. Acesso em: 28 jan. 2009. 
86 Perdas e ganhos: Veto de Alckmin ao aumento de recursos para a educação superior é mantido, mas 
governo propõe repasse equivalente a 9,67% do ICMS para as universidades paulistas em 2006. Jornal da 

USP. 3 a 9 de outubro de 2005. ano XXI. n.739. Disponível em: 
<http://www.usp.br/jorusp/arquivo/2005/jusp739/pag03.htm>. Acesso em: 28 jan. 2009. 
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março do respectivo ano. Na Seção V (Disposições Gerais), foi incluído o artigo 10 que 

anteviu o montante original de 9,57% da receita do ICMS87. 

Porém, não havia tal previsão no Projeto de Lei nº 700/2005 do Governador do 

Estado, o qual originou a referida lei orçamentária de 2006. Desta forma, por meio da 

emenda 9672, propôs-se o restabelecimento das disposições contidas no Projeto de Lei 

original da lei de diretrizes orçamentárias. No Parecer nº 3472/2005, da Comissão de 

Finanças e Orçamento sobre o Projeto da lei orçamentária anual, o Dep. Relator Vaz de 

Lima aprovou os termos da emenda – excerto este que merece transcrição: 

 
No que diz respeito à emenda 9672, propõe que se destine às Universidades o valor de 
9,67%. 
A matéria foi apreciada pela ocasião da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Mesmo assim, 
considerando que em função de veto do Excelentíssimo Senhor Governador sobre a 
questão, o percentual proposto pelo Executivo desapareceu. Portanto, ao analisar a 
mensagem da proposta orçamentária para 2006, encaminhada a esta Casa, reafirma o 
Executivo a prioridade conferida ao ensino universitário, assegurando os recursos 
equivalentes ao percentual de 9,57% da arrecadação do ICMS, acrescidos de 38,5 
milhões de reais destinados à USP e UNICAMP. Tendo o Excelentíssimo Senhor 
Governador assumido o compromisso de executar plenamente o orçamento ora 
proposto, para as três universidades no exercício de 2006, e resgatando o que o 
Executivo apresentou na L.D.O., propomos a seguinte: 
 
SUB-EMENDA À EMENDA 9672: 
 
Inclua-se onde couber o seguinte artigo e seus parágrafos: 
Artigo – Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais fixados na proposta 
orçamentária do Estado para 2006, devem ter as liberações mensais dos recursos do 
Tesouro respeitadas, no mínimo, o percentual global de 9,57% (nove inteiros e 
cinqüenta e sete centésimos por cento) da arrecadação do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – Quota-Parte do Estado, no 
mês de referência. 
 §1º - À arrecadação prevista no “caput” deste artigo serão adicionados 9,57% (nove 
inteiros e cinqüenta e sete centésimos por cento) das Transferências Correntes da União, 
decorrentes da compensação financeira pela desoneração do ICMS das exportações, 
energia elétrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispõe a Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996, efetivamente realizadas. 
§2º - O acréscimo de gastos para expansão de vagas no ensino superior público poderá 
ser custeado pela destinação de recursos suplementares, observados estudos relativos a 
esse fim. 

                                                 
87 Artigo 10 - Os valores dos orçamentos das Universidades Estaduais fixados na proposta orçamentária do 
Estado para 2006 devem ter as liberações mensais dos recursos do Tesouro respeitadas com, no mínimo, o 
percentual global de 9,57% (nove inteiros e cinqüenta e sete décimos por cento) da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - Quota-Parte do Estado, no mês de referência. 
§ 1º - À arrecadação prevista no "caput" deste artigo serão adicionados 9,57% (nove inteiros e cinqüenta e 
sete décimos por cento) das Transferências Correntes da União, decorrentes da compensação financeira pela 
desoneração do ICMS de exportações, energia elétrica e dos bens de ativos fixos, conforme dispõe a Lei 
Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, efetivamente realizadas. 
§ 2º - O acréscimo de gastos para expansão de vagas no ensino superior público poderá ser custeado pela 
destinação de recursos suplementares, observados estudos relativos a esse fim. 
§ 3º - O Poder Executivo dará continuidade ao programa de expansão do ensino superior público em parceria 
com as Universidades Estaduais. 
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§3º - O Poder Executivo dará continuidade ao programa de expansão do ensino superior 
público em parceria com as Universidades Estaduais88. 

 

Diante disto, com a sanção do Governador à referida emenda, o problema da 

omissão no tocante às receitas vinculadas às universidades paulistas foi enfim solucionado. 

Alguns questionamentos jurídicos poderiam ser feitos com relação a isto, tendo em vista 

que a aprovação das emendas no Projeto de lei orçamentária anual não era compatível com 

o disposto na lei de diretrizes orçamentárias, conforme prescreve o artigo 166, § 3º, I, da 

Constituição Federal e artigo 175, § 1º, 1, da Constituição paulista89. Assim, as emendas à 

lei orçamentária anual seriam incompatíveis com a proposta enviada pelo Executivo, 

orientada de acordo com o veto existente na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2006. 

  Porém, análises da fase de elaboração da lei orçamentária e o encadeamento dos 

diplomas orçamentários não serão feitas de forma mais detida neste trabalho, merecendo 

apenas o registro em virtude de seus reflexos na análise de constitucionalidade. Isto porque 

a mera hipótese de que a lei orçamentária anual possa vir a ser aprovada, confirmando ou 

infirmando os termos questionados de uma lei de diretrizes orçamentárias, foi reconhecida 

como justificadora de seus efeitos concretos pelo STF na decisão da medida cautelar na 

ADI 2.018-7/PE, onde se discutia a limitação na participação do Poder Judiciário, 

Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa em determinados 

percentuais, vinculando-se uma quota-parte da receita de impostos. Na ocasião, o Sodalício 

tangenciou as questões relacionadas à vinculação de receitas, bem como quanto à extensão 

do termo órgão (i. e., considerando uma interpretação lata do termo órgão ou, então, 

restrita, não se incluindo, neste caso os Poderes)90.   

Entendemos, todavia, a despeito destas questões processuais e em vista da 

inexistência de disposição constitucional que vincule a receita especificamente do ICMS91, 

o que ocorre faticamente é uma vinculação simbólico-institucional: o Estado, ao menos 

                                                 
88 Disponível em: <http://webspl1.al.sp.gov.br/internet/download?poFileIfs=6922426&/Par3472>. Acesso 
em: 28 jan. 2009. 
89 Cf. CONTI, José Mauricio. Da proposta orçamentária. In: CONTI, José Mauricio (coord.). Orçamentos 

públicos: a Lei 4.3620/1964 comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 101. É oportuno apenas 
mencionar que não é outra a lição do jurista ao sintetizar o procedimento a ser adotado na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual: “A lei orçamentária deve ser elaborada conforme o que foi estabelecido na lei de 
diretrizes orçamentárias e de forma compatível como o plano plurianual, de modo que se organize o sistema 
de planejamento da ação governamental.” 
90 ADI 2.108-7/PE. Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. j. 17 dez. 1999. DJU 30 abr. 2004. 
91 E também há a impossibilidade de vinculação da receita de impostos, ainda que por meio de uma 
Constituição estadual, conforme apregoa o artigo 167, IV, da Constituição Federal. Por vedar a vinculação da 
receita de impostos, prevalece sobre o permissivo do artigo 218, § 5º, que permite a vinculação de parcela da 

receita dos estados para fomento ao ensino. Nessa parcela das receitas deverá, portanto, ser excluída aquela 
de impostos.  
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politicamente, tem o pré-comprometimento de destinar o percentual historicamente 

estabelecido, ainda que inexista comando legal ou constitucional que estabeleça uma 

vinculação. É mais uma das facetas dos mecanismos que imprimem os resultados 

desejados nas afetações. 

O que poderia haver, com base no artigo 212 da Constituição Federal, 

correspondente ao artigo 255 da Constituição Estadual, era o estabelecimento de uma 

despesa obrigatória para as universidades paulistas. Por meio da adição de um parágrafo no 

referido artigo, poder-se-ia especificar o referido percentual de, no mínimo, 9,57% sobre as 

receitas gerais para despesas destinadas a estas instituições. O que é altamente 

desaconselhável, em termos de gestão orçamentária, é a adição deste percentual aos 30% já 

estabelecidos como mínimo, pois se estaria engessando quase que 40% do orçamento 

estadual de impostos na área de educação, o que não constituiria a melhor técnica de 

governança estatal, por focar parcela considerável do orçamento em um só programa.  

Por ser despesa obrigatória mínima, não há limitação constitucional em seu 

estabelecimento, sobretudo por conta da ressalva no artigo 167, IV, da Constituição 

Federal. Saliente-se, todavia, que não constitui boa prática legislativa o estabelecimento do 

percentual como teto, dado que, com o crescimento desta atividade e a imposição por 

novas necessidades, somente poderá haver percentuais maiores nas leis orçamentárias se a 

cifra de 9,57% for considerada apenas como mínimo, e não teto.  

A desvantagem é que, em sendo incluído tal mínimo percentual via emenda 

constitucional, a sua alteração restaria mais dificultada na Assembleia Legislativa, de 

forma que, com a expansão do ensino universitário público paulista, deverá a lei de 

diretrizes orçamentárias prever um percentual adicional a este mínimo que estivesse 

garantido constitucionalmente. Já com a vinculação simbólico-institucional, os grupos de 

interesse ligados à educação poderão exercer sua influência na participação democrática a 

fim de aumentarem este percentual quando entenderem necessário; e, ademais, o Governo 

do Estado sempre terá o dever simbólico de manter esse montante com o passar dos anos. 

Neste sentido, lembra DINO JARACH
92

 que as vinculações costumam ocorrer para o 

resguardo dos indivíduos contra os humores e caprichos dos governantes de determinado 

interregno, a fim de garantir um serviço público específico, sendo esta uma faceta útil da 

vinculação de receitas. 

 

                                                 
92 Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires: Cangallo, 1993, p. 82-83. 
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1.3.3.  VINCULAÇÃO COMO DOTADORA DE AUTONOMIA 
FINANCEIRA DOS PODERES 

 

Pode-se observar outra razão política de existência para uma vinculação (in casu, 

constitucional): garantir a autonomia financeira de algum dos Poderes dentro do Estado. É 

o que preleciona JOSÉ MAURÍCIO CONTI
93 no Brasil ao explicar que não há obstáculos 

constitucionais à vinculação de receitas de taxas ou contribuições ao Poder Judiciário, por 

exemplo, como a existente no artigo 98, § 2º, da Constituição Federal94. 

Quando se trata comumente do imperativo para que não haja a vinculação de 

receitas, justifica-se que serviria para conceder discricionariedade ao Poder Executivo e 

maior liberdade política ao poder constituinte derivado e infraconstitucional. Apregoa esta 

corrente que deveria haver maior participação do Legislativo na alocação das verbas 

públicas, principalmente pela atividade legislativa estatal que impediria eventuais reflexos 

conjunturais na efetivação do gasto público95. A vinculação de receitas viria, então, neste 

sentido. 

Porém, algumas ponderações merecem ser destacadas. Com efeito, o Legislativo, 

assim como o Judiciário, deve participar do processo de alocação das verbas públicas. 

Todavia, isto já ocorre quando da elaboração das leis orçamentárias. O artigo 165 da 

Constituição Federal consigna que a iniciativa de elaboração do plano plurianual, da lei de 

diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual é do Presidente da República, chefe do 

Poder Executivo. Mas tais projetos são, então, submetidos à sabatina do Congresso 

Nacional, cúpula do Poder Legislativo. 

Já quanto ao Poder Judiciário, o sistema constitucional não prescinde de sua 

participação. O artigo 99 propõe que os tribunais elaborem as suas propostas orçamentárias 

e as encaminhem para subsidiar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. O que a 

doutrina discute é que esta participação é um tanto quanto ínfima, prejudicando uma 

verdadeira autonomia financeira do Poder Judiciário. 

                                                 
93 A Autonomia..., p. 148. 
94 Cf. CORTI, Horacio Guillermo. Derecho constitucional..., p. 313. Esta vinculação de receitas poderá ser de 
diversas formas: ou pela constituição de um fundo específico, ou, então, mediante a criação de uma conta 
especial separada dos fundos do Tesouro, conforme prevê a Ley nº 23.853 na Argentina, afetando recursos a 
um gasto em particular relacionado ao Poder Judiciário. RICARDO LOBO TORRES (Tratado de direito 

constitucional financeiro e tributário. v. 5: o orçamento na Constituição. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2008, p. 345) também expõe a afetação trazida pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, que vinculou a 
taxa judiciária ao Poder Judiciário. 
95 Cf. OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Meio-ambiente – tributação e vinculação de impostos. Revista de 

Direito Tributário. São Paulo. v.15. n.56. abr./jun. 1991, p. 88-89. 
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Em tese, não haveria óbices para que o Poder Judiciário participasse com mais 

ênfase do processo de elaboração orçamentária. JOSÉ MAURICIO CONTI
96 ensina que o 

sistema de freios e contrapesos (checks and balances) e a adoção de funções atípicas pelos 

poderes não desnaturam a clássica concepção de repartição de poderes, visto que tal ideário 

não é absoluto, comportando, deveras, uma separação de funções, cujas atividades devem 

ser harmoniosas entre si. Desta forma, não configuraria tal hipótese uma desnaturação da 

ideia de função judicial que o Poder Judiciário deve resguardar. 

Não há expressamente um montante numérico específico de verbas na 

Constituição brasileira consignado ao Poder Judiciário – porém, existe a ressalva do 

resguardo constitucional expresso de sua autonomia financeira no artigo 99, como ocorreu, 

e. g., com a recente Constituição do Equador de 2008, em seu artigo 168, item 2.  

Diversamente, pode-se citar que a Constituição paraguaia prevê o montante 

mínimo de 3% do Orçamento-Geral a ser vinculado ao Poder Judiciário97. No mesmo 

sentido, há este estabelecimento de um percentual mínimo pela Constituição da Costa 

Rica98. Já na Constituição argentina, há a previsão de mera administração dos recursos 

consignados por lei à Administração da Justiça, não garantindo, de forma cristalina, a 

vinculação mínima ao bom exercício da atividade judiciária99. 

Igualmente é salutar apontar que a Constituição da Bulgária prescreve que o Poder 

Judiciário terá o seu orçamento próprio (art. 117), assim como a Assembleia Nacional (art. 

62). É a consagração da autonomia financeira destes poderes, provavelmente em prol do 

princípio da separação dos poderes nesta nação. Neste mesmo embalo, a Constituição da 

Nicarágua estabeleceu que o Poder Judiciário terá não menos que 4% de receitas do 

Orçamento Geral (art. 159); o Poder Legislativo também obteve uma porcentagem de 

receitas – ainda que indefinida – garantida constitucionalmente pelo art. 132. 

                                                 
96 A autonomia..., p. 24-25. 
97 Artículo 249 - De la autarquía presupuestaria  
El Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria. En el Presupuesto General de la Nación se le asignará 
una cantidad no inferior al tres por ciento del presupuesto de la Administración Central.  
El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el congreso, y la Contraloría General de la República 
verificará todos sus gastos e inversiones. 
98 Cf. CONTI, José Mauricio. A autonomia..., p. 150. 
99 Artículo 114: El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría 
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y 
la administración del Poder Judicial. 
(...) 
Serán sus atribuciones: 
(...) 
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 
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Porém, conforme já exarado, é fecundo reforçar que o Judiciário é deveras 

prejudicado quando da feitura da peça orçamentária, haja vista a sua participação reduzida 

no procedimento de elaboração do orçamento100. Conforme lição comparativa de LUÍS 

CABRAL DE MONCADA
101, o predomínio do Poder Executivo na elaboração das leis 

orçamentárias costuma ser absoluto e soberano em Portugal, diferentemente do que ocorre 

na França, onde a participação do Parlamento não é sobrepujada pela hipertrofia funcional 

do Executivo. 

No Brasil, ocorre semelhantemente este domínio. É sugerido pela doutrina, então, 

como mais consentâneo ao resguardo da autonomia do Poder Judiciário, que não seja 

garantido um percentual fixo, mas sim, mínimo, tendo em vista que, com a progressividade 

no aumento das despesas, é natural que este percentual tenha que ser revisto a todo tempo, 

não se constituindo aquele tipo de fixação, destarte, na melhor técnica orçamentária102. 

RICHARD e PEGGY MUSGRAVE
103 expõem que os financistas sempre entenderam a 

vinculação como um “procedimento orçamentário pobre”, justamente pela quantidade 

necessária para determinada despesa ser sempre variável, sendo ineficaz o estabelecimento 

de coeficientes a priori. 

Também é proveitoso lembrar que os conceitos de autonomia e independência 

confundem-se; porém, a doutrina costuma entender que o conceito de independência é 

mais amplo, de forma a abranger a autonomia – a qual seria uma ferramenta para se atingir 

a independência. É por esta razão que se utiliza, neste caso, a expressão autonomia, pois 

apesar de um Poder não ser independente – isto é, ter receitas próprias–, deve dispor de 

autonomia financeira plena para poder atingir os seus desideratos constitucionais ou legais, 

sem que haja a intensa interferência de outros Poderes104. 

 

 

                                                 
100 Cf. JÈZE, Gaston. Traité de science des finances. Paris: V. Giard & E. Brière, 1910, p. 49-51. Procuramos, 
pelo uso dos termos peça e procedimento, tangenciar a acalorada discussão sobre a natureza jurídica do 
orçamento: se é uma lei propriamente dita, tanto uma lei como um ato, ou, em hipótese alguma, é lei, e sim 
ato. Ver também STOURM, René. Le budget..., p. 1-5, especialmente 4. 
101 Perspectivas do novo direito orçamental português. Coimbra: Coimbra Editora, 1984, p. 15-16. 
102 Cf. CONTI, José Mauricio. A autonomia..., p. 152-53. 
103 Hacienda publica teorica y aplicada. 2. ed. Trad. de LOZANO IRUESTE, José María. Madrid: Inst. de 
Estudios Fiscales, 1983.p. 340. 
104 Cf. CONTI, José Mauricio. A autonomia..., p. 55. 
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1.3.4. SÍNTESE DO CARÁTER POLÍTICO DAS VINCULAÇÕES 
 

Na esteira do expendido, destacaríamos o efeito político das vinculações: as 

afetações de receitas, como processo político, por meio de instrumentos simbólicos e 

institucionais pré-comprometem as gerações políticas posteriores, além de condicionar o 

rumo da aplicação dos recursos públicos nas decisões subsequentes e garantir a 

autonomia financeira a certos entes – como os Poderes da nação. 

 

 

1.4. CRITÉRIOS TEMPORAIS E VINCULAÇÃO A ÓRGÃOS 
PARAESTATAIS 
 
 
1.4.1. VINCULAÇÃO DE RECEITA PARA DOTAR UM SERVIÇO 
PÚBLICO COM PATRIMÔNIO PARTICULAR 

 

A hipótese de vinculação para dotar de autonomia um serviço público verifica-se, 

comumente, com os tributos parafiscais e as taxas. O serviço público gozaria de uma 

gestão financeira afastada da hodierna, ou seja, do fundo comum105. Para parte da 

doutrina106, este seria um meio mais cômodo de se garantir a independência de 

determinados serviços, bem como de alguns órgãos autárquicos. Lembra, neste sentido, 

MAURO SANTOS SILVA
107 que, v. g., os serviços de telecomunicações, radiofrequência, 

transporte, energia elétrica, recursos hídricos, petróleo e gás natural financiam as 

respectivas agências reguladoras no Brasil: Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL, Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL, Agência Nacional de Águas – ANA e Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP. 

Direcionar a regularidade dos fluxos de recursos financeiros a alguns serviços ou 

gastos é visto como vantajoso pela doutrina econômica: 

 
(...) à medida que proteja determinadas políticas setoriais, cujos resultados dependam da 
sustentação financeira no longo prazo, das decisões políticas de curto prazo. Além 

                                                 
105 Cf. SIMÕES, José Martinho. Finanças..., p. 653. 
106 Cf. TROTABAS, Louis. Finances publiques. Avec la collaboration de COTTERET, Jean-Marie. 3. ed. Paris: 
Dalloz, 1969, p. 145. 
107 Vinculações de receitas não financeiras da União. In: VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la 

Reforma del Estado y de la Administración Pública. Panamá: [s.n.], 28-31 oct. 2003, p. 10. Disponível em: 
<http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047828.pdf>. Acesso em: 11 mar. 
2009. 


