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RESUMO 

REIS, Allan Costa dos. Emancipação dos Municípios Fluminenses Após a Constituição de 

1988 e a Dependência das Transferências Intergovernamentais. 2016. 67 f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Pós-Graduação em Gestão Pública e Controle Externo) – Escola de 

Contas e Gestão, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016.  

 

Este trabalho estuda a eclosão emancipacionista ocorrida no Brasil e no estado do Rio 

de Janeiro após a promulgação da Constituição de 1988 bem como seus efeitos fiscais, 

particularmente no que tange às transferências intergovernamentais e a dependência desses 

recursos pelos novos entes subnacionais. O objetivo principal é identificar a relação entre os 

novos municípios e a dependência fiscal atribuída ao grande volume de emancipações de 

entes de pequeno porte demográfico e consequentemente baixa capacidade arrecadatória. Para 

alcançar este objetivo o trabalho discorrerá sobre a evolução emancipacionista brasileira e sua 

trajetória normativa, o federalismo fiscal, o Sistema Tributário Brasileiro e a repartição de 

receitas, e finalmente analisará as fontes de recursos dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro. A relevância desta pesquisa está na fragilidade econômica dos municípios 

dependentes das transferências intergovernamentais, pois basta uma queda da arrecadação do 

ente repassador para acarretar uma crise fiscal nos demais. Como método de pesquisa tem-se 

a investigação explicativa, com o uso da pesquisa bibliográfica e documental para subsidiar o 

marco referencial teórico. 

 

Palavras-chave: Emancipação. Federalismo Fiscal. Transferências Intergovernamentais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, ocorreu no Brasil uma 

expansão emancipacionista, impulsionada pela autonomia política, legislativa, administrativa, 

e financeira dos municípios. Segundo alguns autores, como Brandt (2010, p. 61), Tomio 

(2002, p. 70) e Zauli (2003, pp. 9-15), dois fatores foram preponderantes nesta expansão: a 

reformulação dos mecanismos de repartição fiscal, que proporcionaram aos municípios a 

garantia de um volume mínimo de recursos independentemente de existir o fato gerador da 

receita no território desses entes federados; e a delegação de competência feita pelo texto 

original da Constituição de 1988 no parágrafo 4º do artigo 18, que reservou aos estados a 

competência para a criação de novas unidades municipais, atribuindo a lei complementar 

estadual a fixação dos requisitos a serem obedecidos. 

 Valendo-se deste contexto, alguns entes federativos estaduais instituíram micro 

munícipios com população abaixo de 5.000 habitantes, visando à elevação do repasse do FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios) para seus estados, pois a forma de distribuição 

anterior à promulgação da Lei Complementar nº 62/89 (Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto 

de 1981), considerava apenas o critério populacional para partilha dos recursos do FPM, 

sendo 10% destinados às capitais dos estados (FPM-Capitais); 3,6% dos recursos para o fundo 

adicional para os municípios do interior com grande população (mais de 156.216 habitantes, 

FPM-Reserva) e o restante, 86,4% destinado a todos os municípios do interior (FPM-Interior).  

 Assim, foram criadas dezoito faixas cujos coeficientes variavam de acordo com a 

população dos municípios. O menor coeficiente 0,6, atribuído aos municípios com menos de 

10.188 habitantes, elevou o volume de recursos repassados aos pequenos municípios; a partir 

daí, os coeficientes se elevam 0,2 para frações excedentes de população, em intervalos 

discretos, até 4,0 correspondente aos municípios de mais de 156.216 habitantes. Este era o 

único critério existente até 1990 (até a entrada em vigor da Lei Complementar nº 62/89), o 

que igualava as transferências das cotas do FPM para todos os municípios brasileiros de uma 

mesma faixa populacional, ou seja, a criação de um novo município provocava a 

redistribuição do FPM em todo o país e não apenas no estado em que ocorria a emancipação 

(TOMIO, 2002, p. 70; BRANDT, 2010, p. 65; NAZARETH, 2007, p. 47). 

 Para frear a eclosão emancipacionista gerada pelos critérios de partilha do FPM até 

então vigentes, foi editada a Lei Complementar nº 62, em 28 de dezembro de 1989, que 
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estabeleceu novos critérios de rateio e fixou os coeficientes individuais do FPM para cada 

estado, fazendo com que o aumento do número de municípios repercuta somente no próprio 

estado. Em consequência, municípios com idêntica população passaram a receber montantes 

distintos do FPM de acordo com o estado a que pertençam. Com isso, a criação de uma nova 

unidade municipal passou a gerar redução nos recursos do FPM a serem partilhados com os 

demais municípios do mesmo estado (BRANDT, 2010, p. 65; NAZARETH, 2007, p. 47-48). 

 Devido a esta proliferação municipal, diversos autores como Rezende (1995, p. 7), 

Gomes/Macdowell (2000, p. 11-13) e Carvalho (2002, p. 540-541), apontam desequilíbrios no 

federalismo brasileiro, pois para estes, os novos entes federativos são considerados inviáveis 

economicamente, porque possuem baixa participação de receitas próprias em suas receitas 

correntes, e forte dependência das receitas de transferências, que englobam o FPM, a quota 

parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de competência 

Estadual, e o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação). 

 Para Santos (2012, p. 13), a criação de novos municípios elevou os gastos relacionados 

à instalação dos poderes Executivo e Legislativo nesses novos entes, além de produzir perda 

de receita dos já instalados. Todavia, a autora observa que os municípios recém-emancipados 

garantem uma receita que antes era alocada na sede do município ao qual o distrito pertencia.  

 Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2014 do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) comprovam que o Brasil possui 1247 municípios com 

menos de 5.000 habitantes, o que corresponde a 22,39% do total no país, sendo que 705 

destes entes foram criados após a Constituição de 1988 (BRANDT, 2010, p. 64). Informações 

extraídas do FINBRA/STN (Finanças do Brasil/Secretaria do Tesouro Nacional) demonstram 

que municípios de até 5.000 habitantes têm nas transferências constitucionais 

aproximadamente 92,46% da sua receita orçamentária e apenas 3,27% de receita tributária 

própria. 

 Nazareth (2015, p. 126-127) ressalta que no sistema federalista brasileiro é 

imprescindível a utilização das transferências intergovernamentais para equalização das 

diferenças na capacidade fiscal em decorrência da limitação da base tributária própria dos 

municípios. A autora, entretanto, destaca que também as diferenças nas necessidades fiscais 

deveriam ser consideradas na partilha dos recursos tributários, levando-se em conta fatores 
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tais como: o tamanho do município, sua população, e o custo dos serviços prestados pela 

administração local. 

 Para discorrer sobre o tema, o trabalho está organizado em dois grandes blocos além 

desta introdução e da conclusão: o primeiro bloco é conceitual, histórico e normativo, e situa 

o leitor em relação às formas de estado, a trajetória das emancipações e autonomia política e 

tributária dos municípios no Brasil através da peculiaridade de cada constituição republicana 

no contexto histórico da época, bem como as legislações pertinentes ao tema, além do 

federalismo fiscal, sua conceituação e instituição no Brasil. O segundo bloco possui 

características analíticas, traz à baila o Sistema Tributário Brasileiro, as transferências 

intergovernamentais, e finalmente analisa quantitativamente a partilha tributária e os recursos 

disponíveis dos municípios fluminenses, com observação da relação entre as Receitas 

Próprias dos municípios versus Transferências Intergovernamentais recebidas, baseado em 

dados extraídos do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) e do FINBRA 

(Finanças do Brasil – Dados Contábeis dos Municípios). 

 O objeto desta pesquisa consiste nos estudos que abordam a trajetória normativa 

percorrida pelo Brasil no que tange à interseção existente entre a política tributária e o 

processo de municipalização, considerando as possíveis evidências de fortalecimento, ou não, 

da descentralização fiscal no curso desta trajetória. Esta interseção é digna de estudo, 

considerando-se o fato de a partilha das receitas fiscais influenciarem diretamente nas 

finanças dos entes federativos. 

1.1. Objetivo Geral 

 O objetivo geral da pesquisa é identificar o grau de dependência dos municípios 

fluminenses instalados após a Constituição Federal de 1988 em relação às transferências 

constitucionais, estendendo sua base comparativa a todos os municípios do estado do Rio de 

Janeiro, divididos por região, densidade demográfica e por base arrecadatória. 

1.2. Objetivos Específicos 

 Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

1. Descrever a evolução emancipacionista, de acordo com a trajetória normativa no 

Brasil; 
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2. Caracterizar o federalismo fiscal brasileiro; 

3. Analisar o Sistema Tributário Brasileiro e a repartição de receitas; 

4. Analisar as fontes de recursos dos municípios do estado do Rio de Janeiro. 

1.3. Delimitação do Estudo 

 O estudo se limitará quanto à evolução emancipacionista, à trajetória legislativa 

brasileira e do estado do Rio de Janeiro; e quanto à análise quantitativa e comparativa dos 

recursos, apenas aos municípios fluminenses. 

1.4. Relevância do Estudo 

 O estudo da dependência dos municípios em relação às transferências 

intergovernamentais é particularmente relevante em tempos de crise fiscal, pois uma 

acentuada queda na arrecadação de tributos de um dos entes da federação poderá acarretar 

problemas nas finanças dos demais entes. A busca por maior autonomia e redução da 

dependência financeira dos entes federados torna-se imprescindível para o não 

comprometimento do Federalismo Fiscal Brasileiro. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Evolução Emancipacionista no Brasil 

2.1.1. Antecedentes Históricos 

 Muitos autores como Tomio (2002, p. 63), associam a alternância de regime político 

com a expansão ou retenção emancipatória brasileira. De fato, períodos democráticos, 

caracterizados pela descentralização política, institucional e fiscal, favoreciam as 

emancipações municipais, enquanto períodos ditatoriais, como o de 1964-1985, devido as 

suas características centralizadoras, inibiam a criação de novas unidades municipais. Neste 

tópico analisaremos a legislação que ao longo dos anos modificou o federalismo brasileiro, 

particularmente no que tange à eclosão emancipacionista e à autonomia dos municípios. 

 Com a Proclamação da República no Brasil, sobreveio a Constituição de 1891 que 

possuía características descentralizadoras; foi a primeira Constituição Brasileira a dispor 

sobre o federalismo como forma de governo, conforme transcrição abaixo: 

Art 1º - A Nação brasileira adota como forma de Governo, sob o regime 

representativo, a República Federativa, proclamada a 15 de novembro de 1889, e 
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constitui-se, por União perpétua e indissolúvel das suas antigas Províncias, em 

Estados Unidos do Brasil. (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DOS ESTADOS 

UNIDOS DO BRASIL de 24 de fevereiro de 1891) 

A Carta de 1891 também inovou ao declarar no seu art. 68 a autonomia dos 

municípios. 

Art 68 - Os Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos 

municípios em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse. (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL de 24 de fevereiro de 

1891) 

A imprecisão deste dispositivo quanto à expressão “peculiar interesse” levou a 

interpretação pela liberdade de organização dos estados. Em princípio, as Constituições dos 

estados concederam autonomia aos municípios, porém devido à indefinição da Carta Magna, 

mudaram o entendimento com relação às municipalidades, restringiram e tutelaram a 

autonomia concedida, visando ao interesse político da concentração de poderes na esfera 

estadual, a ponto das Assembleias Legislativas promulgarem as Leis Orgânicas dos 

Municípios. 

A autonomia dos municípios constava como letra morta na Constituição de 1891, pois 

politicamente o coronelismo controlava as eleições permeadas de fraudes e cabresto no voto 

popular. Em alguns municípios, os prefeitos eram representantes do Coronel local, em outros, 

eram nomeados pelos Governadores. Financeiramente, a dependência de repasses financeiros 

de outros entes da federação reafirmava o caráter centralizador das ações locais. 

(CAMACHO; FIGUEIREDO; OLIVEIRA, 2008, p. 17). A solução para este equívoco 

constitucional foi a inserção no texto da Carta Magna de um dispositivo que possibilitava que 

a União pudesse intervir nos estados para assegurar o respeito ao princípio constitucional da 

autonomia dos municípios, prevalecendo assim a interpretação federal em detrimento dos 

estados, o que limitou a ação destes entes com relação a esta matéria (LIMA, 2014, p. 25). 

Esta situação perdurou durante quarenta anos até o advento da Constituição de 1934, 

fruto da revolução de 1930 liderada por Getúlio Vargas, quando se buscou pôr fim à política 

dos governadores, que faziam refém o governo central. A Carta de 34 foi a primeira 

republicana a garantir autonomia política, administrativa e financeira aos municípios. (LIMA, 

2014, p. 19, 26). Expandiu as relações intergovernamentais através de concessões de recursos 

financeiros e técnicos aos entes subnacionais e possibilitou que os municípios obtivessem 
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recursos de arrecadação própria. Politicamente permitiu a eletividade dos Prefeitos 

diretamente pelo voto popular, exceto das capitais e das estâncias hidrominerais, consideradas 

de segurança nacional (BRANDT, 2010, p. 60). 

Art 13 - Os Municípios serão organizados de forma que lhes fique assegurada a 

autonomia em tudo quanto respeite ao seu peculiar interesse; e especialmente: 

I - a eletividade do Prefeito e dos Vereadores da Câmara Municipal, podendo aquele 

ser eleito por esta; 

II - a decretação dos seus impostos e taxas, a arrecadação e aplicação das suas 

rendas;  

III - A organização dos serviços de sua competência. 

§ 1º - O Prefeito poderá ser de nomeação do Governo do Estado no Município da 

Capital e nas estâncias hidrominerais.  

§ 2º - Além daqueles de que participam, ex vi dos arts. 8º, § 2º, e 10, parágrafo 

único, e dos que lhes forem transferidos pelo Estado, pertencem aos Municípios: 

I - o imposto de licenças;  

II - os impostos predial e territorial urbanos, cobrado o primeiro sob a forma de 

décima ou de cédula de renda;  

III - o imposto sobre diversões públicas;  

IV - o imposto cedular sobre a renda de imóveis rurais;  

V - as taxas sobre serviços municipais.  

§ 3º - É facultado ao Estado a criação de um órgão de assistência técnica à 

Administração municipal e fiscalização das suas finanças. (CONSTITUIÇÃO DA 

REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL DE 16 DE JULHO DE 

1934) 

Em 1937, com a implantação do Estado Novo após o golpe militar liderado por 

Vargas, foi outorgada uma nova Carta Política de cunho autoritário e centralizador. A 

autonomia municipal foi enfraquecida; os governadores que eram interventores federais 

nomeados por Getúlio, nomeavam os prefeitos; extinguiu-se o princípio da eletividade para 

escolha do chefe do executivo municipal; para escolha dos vereadores continuava o voto 

direto, apesar de nunca terem sido realizadas eleições para este cargo 

(CAMACHO/FIGUEIREDO/OLIVEIRA, 2008, p. 18; LIMA, 2014, p. 26). Houve redução 

dos impostos de competência dos municípios, pois o imposto cedular sobre a renda de 

imóveis rurais passou a ser de competência dos estados. 
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Art 27 - O Prefeito será de livre nomeação do Governador do Estado. 

(CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL DE 10 DE 

NOVEMBRO DE 1937) 

Em março de 1938, foi publicado o Decreto-Lei nº 311 que constituiu a estrutura 

territorial brasileira. Este normativo definiu no art. 3º que as sedes dos municípios teriam a 

categoria de cidade, e no art. 4º que as sedes de distritos seriam denominadas vilas. Além 

disso, a norma trouxe uma série de regras a serem cumpridas para a criação de novos 

municípios: 

Art. 12. Nenhum município se instalará sem que o quadro urbano da sede abranja no 

mínimo duzentas moradias. (DECRETO-LEI Nº 311, de 2 de março de 1938) 

Em 1946, com a redemocratização e abertura política do Brasil, foi promulgada 

uma nova Constituição, que ficou conhecida como a “Constituição Municipal”, de cunho 

democrático e descentralizador, uma vez que buscou restabelecer a democracia municipal. 

Neste período houve crescimento do número de municípios, fato atribuído à criação do Fundo 

de Participação Municipal (FPM), cujo repasse era igual para todos os municípios, sem 

considerar quaisquer critérios ou indicadores, seja de extensão territorial ou número de 

habitantes (ZORZANELLO, 2013, p. 1559). A Constituição de 1946 estabeleceu parte da 

autonomia municipal, visto que ainda não podiam criar suas Leis Orgânicas, porém garantiu a 

eleição direta para prefeitos e vereadores, participação nos recursos tributários partilhados 

pela União e Estados, instituição e arrecadação dos tributos de sua competência. (SILVA; 

LIMA, 2010, p. 2). 

A Constituição de 1946 vigorou até o ano de 1967, quando foi outorgada a Carta 

Política do regime militar, que assumiu o poder em 1964 através de um golpe, instituindo um 

estado de exceção. Posteriormente, o regime realizou uma reforma constitucional que 

culminou na Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969 (SILVA; LIMA, 2010, 

p.3). Nesta Emenda foram conservadas para os municípios as transferências da União e 

Estados, porém a autonomia era relativa, pois não era permitida a criação de Leis Orgânicas. 

Apesar da autonomia ser garantida constitucionalmente, na prática não era efetivada, e a 

organização municipal passou para competência dos estados, sendo depois gradualmente 

transferidos para a esfera federal. O país torna a conviver com o autoritarismo, e a 

centralização do poder no executivo federal, a exemplo do Estado Novo Varguista (LIMA, 

2014, p. 27). 
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No tocante à criação de novos entes municipais, a Constituição de 1967/69 adotou 

critérios mais rígidos, instituídos pela Lei Complementar nº 1, de 9 de novembro de 1967, 

estabelecendo requisitos mínimos de população, renda pública e forma de consulta prévia às 

populações locais (SILVA; LIMA, 2010, p. 3). Com isso o processo de expansão 

emancipatória foi freado, ocorrendo inclusive casos de extinção de municípios, visto que os 

mesmos não atendiam aos critérios da norma mencionada (ZORZANELLO, 2013, p. 1560; 

PALOS, 2006, p. 21). Transcrevemos os dispositivos da referida Lei: 

Art. 2º - Nenhum Município será criado sem a verificação da existência, na 

respectiva área territorial, dos seguintes requisitos: 

I - população estimada, superior a 10.000 (dez mil) habitantes ou não inferior a 5 

(cinco) milésimos da existente no Estado; 

II - eleitorado não inferior a 10% (dez por cento) da população; 

III - centro urbano já constituído, com número de casas superior a 200 (duzentas); 

IV - arrecadação, no último exercício, de 5 (cinco) milésimos da receita estadual de 

impostos. 

§ 1º - Não será permitida a criação de Município, desde que esta medida importe, 

para o Município ou Municípios de origem, na perda dos requisitos exigidos nesta 

Lei. (LEI COMPLEMENTAR nº 1, de 9 de novembro de 1967) 

Após um longo período de regime ditatorial centralizador, o Brasil a partir de 

1985 inicia seu processo de redemocratização, e com ele surgem reinvindicações das unidades 

subnacionais por mais autonomia política e descentralização de recursos. Neste contexto é 

convocada a assembleia constituinte que deu origem à Constituição de 1988, quando os 

municípios brasileiros que até aquele momento figuravam como coadjuvantes da política 

nacional passaram a ocupar lugar significativo no cenário nacional como entes federativos em 

condições de igualdade com a União e os Estados em relação a direitos e deveres, recebendo a 

reivindicada autonomia política e financeira (REZENDE, 1995, p. 7). 

A atual Carta Magna assegura a autonomia aos municípios, eleição direta para 

prefeitos e vereadores, o poder de legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I), 

de elaborar a própria Lei Orgânica (art. 29), administração independente, maior 

descentralização fiscal através do aumento das transferências intergovernamentais, ampliação 

das competências tributárias e redução da interferência da União e dos Estados sobre seus 

tributos (SILVA; LIMA, 2010, p. 3). 
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A Constituição Federal de 1988 restabeleceu o Estado Federal no Brasil, elevou os 

municípios à categoria de entes federativos e propiciou uma autonomia municipal nunca antes 

experimentada no país. Segundo alguns autores, como Tomio (2002, p. 62), “esta situação é 

extremamente peculiar, não sendo identificável em outros países com organização 

federativa”. 

A característica descentralizante da atual Carta Política impulsionou o processo 

emancipatório de novos municípios, e através do parágrafo 4º do art. 18, delegou aos estados 

a competência para editar normas com os requisitos mínimos necessários às emancipações. 

Transcrevemos o texto original da Constituição de 1988, antes da Emenda Constitucional nº 

15, de 12 de setembro de 1996, que restringiu a instalação de novos municípios: 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 

autônomos, nos termos desta Constituição. 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios 

preservarão a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano, far-se-

ão por lei estadual, obedecidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, 

e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente 

interessadas. 

O exame do parágrafo quarto da Constituição revela que o texto impõe apenas 

duas condições para criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios: uma é a 

preservação da continuidade e da unidade histórico-cultural do ambiente urbano; a outra é a 

consulta prévia mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. Este dispositivo 

dá a dimensão do grau de liberalização realizada pela Carta Magna, atribuindo aos estados a 

competência para estabelecer as regras para criação de novas unidades. O que se viu 

posteriormente foi o crescimento vertiginoso do número de municípios no Brasil, conforme 

demonstrado no gráfico a seguir (BRANDT, 2010, p. 61). 
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Gráfico elaborado pelo autor                         GRAF.1 
Fonte: IBGE 

O gráfico acima representa a evolução emancipacionista ocorrida no Brasil nos 

diversos momentos da história do nosso Federalismo. Nele podemos observar que em tempos 

de abertura democrática há uma elevação no número de municípios, ou seja, a república 

populista (1945-1964) e o período atual após 1980, seriam caracterizados por uma 

descentralização política, institucional e fiscal que favoreceria a maior intensidade de criação 

de novos municípios. Ao contrário, períodos ditatoriais, como o regime militar (1964-1985), 

devido a suas características centralizadoras, inibiriam a criação de novos municípios.  

No Gráfico 1, é preciso fazer um corte no período de 1960-1970, quando houve a 

ruptura com a política descentralizadora democrática em 1964, dando lugar ao centralismo 

autoritário imposto pelos militares no golpe de 64. Desde a edição da Constituição de 1946 

até o ano do golpe, haviam sido criadas 2.221 novas unidades municipais, sendo que no ano 

de 1962, foram criados 430 municípios. Ao contrário, no período compreendido entre 1964-

1985, durante a ditadura militar, foram criados 219 municípios. Cerca de 38% desses novos 

entes emanciparam-se no ano de 1965, quando o regime ainda não havia editado legislação 

restringindo novas unidades. Num segundo momento, em 1984, quando o regime ditatorial já 

se demonstrava enfraquecido, foram criados 48 municípios (CIGOLINI, 2009, p. 164-165). 

Porém apenas fazer esta associação seria simplório, pois deixaríamos de realizar uma análise 

dos mecanismos políticos e institucionais específicos que agiram em cada regime. Contudo é 
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inegável a coincidência entre o ritmo emancipacionista e regime político. (TOMIO, 2002, p. 

63). 

2.1.2. A Eclosão Emancipacionista Brasileira Pós Constituição Federal de 1988 

A Federação Brasileira caracteriza-se por possuir três entes federativos: União, 

estados e municípios. Esta peculiaridade não é identificável nas demais Federações pelo 

mundo que admitem e reconhecem apenas duas: um ente Nacional dotado de soberania e 

autonomia e outro Regional que possui apenas autonomia, sendo os níveis de poder local 

meras divisões administrativas (TOMIO, 2002, p. 62). Esta particularidade no federalismo 

brasileiro é atribuída à Carta Magna de 1988 que elevou os municípios à condição de ente 

federativo dotado de autonomia plena.  

A questão federativa dos municípios não é pacificada na doutrina brasileira. 

Alguns juristas como Hely Lopes Meirelles defendem o município como “entidade de terceiro 

grau” no ordenamento brasileiro, outros como José Afonso da Silva criticam esta 

classificação, pois os municípios não possuem representatividade no Poder Legislativo 

Federal; ademais, ensina o doutrinador que “não existe federação de municípios. Existe 

federação de estados”. Fato é que está expresso na Carta Magna brasileira que a federação é 

formada pela União, Estados e Municípios (ELALI, 2005). 

A análise da eclosão emancipatória a partir da Constituição de 1988 passa por dois 

fatores determinantes segundo os autores pesquisados. O primeiro é atribuído à delegação 

feita pela Carta de 1988 aos estados para legislar sobre os critérios de instalação de novos 

municípios, visto que os normativos estaduais reduziam as exigências para que fosse criado 

um novo município (TOMIO, 2002, p. 65). O segundo é o aumento das transferências 

intergovernamentais aos municípios, estimulada principalmente pelo FPM, cujos critérios 

para distribuição definidos pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981 contradiziam o 

princípio da equidade, pois o critério de rateio do referido fundo era estabelecido por faixas 

populacionais, privilegiando os micro municípios de até 10.188 habitantes que recebiam 

maior parcela per capita, em detrimento dos de população acima de 156.216 habitantes 

(BRANDT, 2010, p. 65).  

Conforme já visto, o parágrafo quarto do art. 18 do texto original da Constituição 

Federal, delegou aos estados da Federação a competência para instituir limitações quanto às 

emancipações. A consequência pela omissão do texto constitucional foi a despadronização 
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das legislações estaduais, pois os estados adotaram critérios díspares sob efeito de influências 

políticas locais via Assembleias Legislativas, deixando de lado a determinação e avaliação de 

requisitos para instalação de uma nova unidade federativa (PALOS, 2006 apud REIS, 2002, p. 

24). Como exemplo, podemos citar os critérios populacionais: enquanto no Acre e no Rio 

Grande do Sul a exigência de população era de 1.500 e 1.800 habitantes respectivamente, no 

Pará e em Pernambuco eram de 10.000. Como se pode observar na Tabela 1, o Rio Grande do 

Sul foi o estado que mais emancipou entre 1991 a 2010, totalizando 163 emancipações 

(SILVA; LIMA, 2010, p. 3; TOMIO, 2002, p. 78). 

De acordo com a Tabela 1, entre os anos de 1991 e 2000 foram instalados 1016 

municípios, e entre esses novos entes subnacionais apenas 40 possuíam população superior a 

20 mil habitantes (MAGALHÃES, 2008, p. 14). De acordo com dados de 2013, o Brasil 

contava com 22,39% dos municípios na faixa populacional abaixo de 5.000 habitantes (Ver 

Tabela 2). Esse percentual vai a 69,16% se somarmos as faixas até 20.000 habitantes 

(TOMIO, 2002, p. 65; BRANDT, 2010, p. 64-65). 

MOVIMENTO EMANCIPATÓRIO POR ESTADO ENTRE 1991 E 2010 

UF 1991 N°.mun.1991 N°.mun.2000 N°.mun.2010 
N°.mun. Instalados 

1991-2010 
Acréscimo 
2010/1991 

Rio Grande do Sul 333 467 496 163 49% 
Minas Gerais 723 853 853 130 18% 
Piauí 118 221 224 106 90% 
Maranhão 136 217 217 81 60% 
Paraná 323 399 399 76 24% 
Santa Catarina 217 293 293 76 35% 
São Paulo 572 645 645 73 13% 
Tocantins 79 139 139 60 76% 
Paraíba 171 223 223 52 30% 
Mato Grosso 95 126 141 46 48% 
Pará 105 143 143 38 36% 
Goiás 211 242 246 35 17% 
Rondônia 23 52 52 29 126% 
Rio de Janeiro 70 91 92 22 31% 
Pernambuco 168 185 185 17 10% 
Rio Grande do Norte 152 166 167 15 10% 
Espírito Santo 67 77 78 11 16% 
Acre 12 22 22 10 83% 
Roraima 8 15 15 7 88% 
Amapá 9 16 16 7 78% 
Ceará 178 184 184 6 3% 
Mato Grosso do Sul 72 77 78 6 8% 
Alagoas 97 101 102 5 5% 
Bahia 415 415 417 2 0% 
Sergipe 74 75 75 1 1% 
Amazonas 62 62 62 0 0% 
Distrito Federal 1 1 1 0 0% 
BRASIL 4491 5507 5565 1074 24% 

Tabela elaborada pelo autor                          TAB.1 
Fonte: IBGE 
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DISTRIBUIÇÃO POPULACIONAL POR REGIÕES - 2013 
REGIÕES Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil % Nacional 

TOTAL 450 1794 1668 1191 467 5570 100,00% 
Até 5000 80 234 374 420 139 1247 22,39% 

De 5001 a 10000 81 360 397 280 109 1227 22,03% 
De 10001 a 20000 110 577 359 228 104 1378 24,74% 
De 20001 a 50000 111 443 290 159 77 1080 19,39% 
De 50001 a 100000 42 119 107 52 19 339 6,09% 
De 100001 a 500000 24 50 124 48 14 260 18,87% 
Mais de 500000 2 11 17 4 5 39 0,70% 

Tabela elaborada pelo autor                   TAB.2 
Fonte: IBGE/2013 

O movimento emancipatório no Brasil foi freado a partir da edição da Emenda 

Constitucional nº 15, de 12 de setembro de 1996, que alterou o parágrafo 4º do art. 18 da 

Constituição Federal, introduzindo requisitos para novas emancipações, tornando mais 

complexo o processo emancipatório. (BRANDT, 2010, p. 62). 

Art. 18 (...) 

§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-

ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e 

dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios 

envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 

publicados na forma da lei." (Redação dada pela EC n º 15 de 12 de setembro de 

1996) 

O novo dispositivo previu que a União editaria uma Lei Complementar 

determinando o prazo para criação de municípios, que seria efetuada por lei estadual; alterou a 

consulta prévia, mediante plebiscito, que seria feita às populações dos municípios envolvidos, 

e não mais às populações diretamente interessadas, além de precedido da divulgação dos 

Estudos de Viabilidade Municipal; suprimiu do dispositivo a exigência de preservação da 

continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano e requisitos determinados em 

lei complementar estadual (BRANDT, 2010, p. 70). 

Para suprir a ausência de Lei Complementar Federal, foi publicada a Lei nº 

10.521, em 18 de julho de 2002, que suspendeu novas instalações municipais à exceção 

daquelas para as quais o processo de emancipação já estivesse em curso antes da promulgação 

da EC nº 15 (BRANDT, 2010, p. 71). 

Após a mudança constitucional, diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(ADI) foram impetradas no Supremo Tribunal Federal no intuito de declarar nulos atos de 

criação de novos municípios após a EC nº 15, sendo julgadas procedentes pelos Ministros em 
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maio de 2007. Apesar das ADI’s, a Egrégia Corte não declarou a nulidade dos atos, mas 

suspendeu a eficácia dos mesmos pelo prazo de vinte e quatro meses, até que fosse instituído 

um novo normativo sobre a matéria. Ademais, o STF reconheceu mora do Congresso 

Nacional em editar a lei complementar exigida constitucionalmente e determinou através do 

Mandado de Injunção nº 725, que no prazo de dezoito meses o fizesse (BRANDT, 2010, p. 

71). 

Em 15 de outubro de 2008, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei 

Complementar nº 98, de 2002, de iniciativa do Senador Morazildo Cavalcanti, porém o 

projeto ainda deveria passar por votação na Câmara dos Deputados. Como não havia tempo 

hábil para tanto, pois o prazo de vinte e quatro meses estipulado pelo STF se encerraria em 

novembro do mesmo ano, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 57 de 

18 de dezembro de 2008, que alterou o art. 96 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT). Esta EC convalidou os atos de criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de municípios, cuja lei tivesse sido publicada até 31 de dezembro de 2006, 

atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época da sua criação 

(BRANDT, 2010, p. 71). 

Com a convalidação dos atos de criação publicados até 31 de dezembro de 2006 

pela EC 57/2008, foi possível encerrar o processo emancipatório de cinco distritos, e em 01 de 

janeiro de 2013 o Brasil ganhou mais cinco municípios: Pescaria Brava e Balneário Rincão, 

em Santa Catarina; Mojuí dos Campos, no Pará; Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul; e 

Paraíso das Águas, no Mato Grosso do Sul, aumentando o número de municípios brasileiros 

para 5.570. 

Contudo, a referida Emenda não eximiu o Congresso Nacional de editar a Lei 

Complementar dispondo sobre as normas para criação, fusão, incorporação e 

desmembramento de municípios, uma vez que o dispositivo constitucional ainda precisava ser 

atendido. Sendo assim, foi dado prosseguimento ao rito legislativo do Projeto de Lei do 

Senado (PLS) nº 98 de 2002, que já se encontrava aprovado naquela casa e pronta para 

apreciação na Câmara dos Deputados sob número (PLP) nº 416, de 2008. O Projeto de Lei 

Complementar PLP nº 416/2008, é o resultado do Parecer nº 673/2008 da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) emitido pelo Senador Tarso Jereissati, que além do PLS 98/2002, 

analisou e considerou também os PLS nº 503/2003 e 96/2008 ambos do Senador Sibá 
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Machado, e PLS nº 60/2008 do Senador Flexa Ribeiro, todos tramitando apensados ao PLS 

98/2002, pois tratavam da mesma matéria (BRANDT, 2010, p. 71). 

Os principais pontos do Projeto de Lei são: requerimento de no mínimo 10% (dez 

por cento) dos eleitores residentes na área geográfica que se pretenda emancipar; Estudo de 

Viabilidade do município a ser criado e da área remanescente do município pré-existente; 

população igual ou superior a 5.000 (cinco mil) habitantes nas Regiões Norte e Centro-Oeste, 

7.000 (sete mil) habitantes na Região Nordeste, 10.000 (dez mil) habitantes nas Regiões Sul e 

Sudeste; eleitorado igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de sua população; 

arrecadação estimada superior à média de 10% (dez por cento) dos municípios do estado, 

considerados em ordem decrescente os de menor população. 

Após aprovação em 15 de outubro de 2008 no Senado Federal, o PLP 416/2008 

foi encaminhado para revisão na Câmara dos Deputados em caráter de urgência. A votação e 

a aprovação da PLP ocorreu somente em 04 de junho de 2013 pela Câmara e foi devolvida ao 

Senado para ser remetida à sanção da Presidente da República Dilma Rousseff. Em 12 de 

novembro de 2013, a Presidência emite mensagem de veto, transcrita a seguir: 

Mensagem de Veto Nº 505, de 12 de novembro de 2013. 

Senhor Presidente do Senado Federal 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 do art. 66 da Constituição, 

decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei n 

98, de 2002 - Complementar (n 416/08 Complementar na Câmara dos Deputados), 

que "Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o 

desmembramento de Municípios, nos termos do § 4 do art. 18 da Constituição 

Federal". 

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto ao projeto de lei 

complementar conforme as seguintes razões: 

"A medida permitirá a expansão expressiva do número de municípios no País, 

resultando em aumento de despesas com a manutenção de sua estrutura 

administrativa e representativa. Além disso, esse crescimento de despesas não será 

acompanhado por receitas equivalentes, o que impactará negativamente a 

sustentabilidade fiscal e a estabilidade macroeconômica. Por fim, haverá maior 

pulverização na repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios - 
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FPM, o que prejudicará principalmente os municípios menores e com maiores 

dificuldades financeiras." 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as 

quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 

Nacional. (Pág. 2. Edição extra - Seção 1. Diário Oficial da União (DOU) de 13 de 

Novembro de 2013) 

Temendo a derrubada do veto presidencial, o Palácio do Planalto elaborou novo 

texto em conjunto com líderes partidários. Assim, em março de 2014 começou a tramitar no 

Senado o PLS nº 104/2014 de autoria do senador Mozarildo Cavalcanti (PTB-RR) tendo 

como relator o senador Valdir Raupp (PMDB-RO). Com a aprovação do texto original pelo 

Senado, e remetido à Câmara para revisão e aprovação da proposta, o texto foi recepcionado 

como Projeto de Lei Complementar PLP 397/2014. Depois de aprovado pela Câmara, 

retornou ao Senado para as considerações finais e ratificação das alterações realizadas na 

Câmara. Após esta fase, o texto seguiu para sanção da presidente Dilma. Em 26 de agosto de 

2014, a presidente novamente vetou integralmente o texto da PLS. Abaixo transcrevemos o 

veto presidencial e suas argumentações: 

Mensagem de Veto Nº 250, de 26 de agosto de 2014. 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1 do art. 66 da Constituição, 

decidi vetar integralmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei n 

104, de 2014 - Complementar (n 397/14 - Complementar na Câmara dos 

Deputados), que"Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a 

fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4 do art. 18 da 

Constituição Federal; altera a Lei n 5.172, de 25 de outubro de 1966; e dá outras 

providências". 

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto ao projeto de lei 

complementar pelas seguintes razões: 

"Embora se reconheça o esforço de construção de um texto mais criterioso, a 

proposta não afasta o problema da responsabilidade fiscal na federação. Depreende-

se que haverá aumento de despesas com as novas estruturas municipais sem que haja 

a correspondente geração de novas receitas. Mantidos os atuais critérios de 

repartição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, o desmembramento de 
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um Município causa desequilíbrio de recursos dentro do seu Estado, acarretando 

dificuldades financeiras não gerenciáveis para os Municípios já existentes." 

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o projeto em causa, as 

quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 

Nacional.( Pág. 2. Seção 1. Diário Oficial da União (DOU) de 27 de Agosto de 

2014) 

Passado as eleições e iniciada mais uma legislatura, o Senado Federal iniciou mais 

um Projeto de Lei do Senado, a PLS nº 199, protocolado em 07 de abril de 2015 de autoria do 

senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA).  

Esta nova proposta resgata quase a integralidade do conteúdo do PLS 104/2014; a 

novidade está no incentivo à fusão ou incorporação de municípios. Pelo novo texto é possível 

que unidades com baixa viabilidade econômica se unam sem perder temporariamente o 

percentual do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) por 12 anos, ou seja, depois de 

incorporadas ou fundidas, a nova unidade manteria o percentual como se ainda estivessem 

separadas. O projeto foi aprovado em 20 de maio de 2015, pela Comissão de Constituição, 

Justiça e Cidadania – CCJ, enviado para votação em plenário, em 15 de julho do mesmo ano e 

remetido para a Câmara dos Deputados no dia 04 de agosto para revisão e aprovação. 

Importante fazer uma análise das argumentações feitas pela Presidência da 

República nos dois vetos (2013, 2014) sobre a matéria. Resta evidente a preocupação da 

União com os gastos e o desequilíbrio fiscal dos estados, acarretando dificuldades financeiras 

para os municípios já existentes caso a proposta de lei de criação de novas unidades 

subnacionais fosse sancionada, como exposto na mensagem de veto nº 250, de 26 de agosto 

de 2014, principalmente no tocante à repartição do Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM), que será tratado em tópico específico neste trabalho. 

2.1.3. A Expansão dos Municípios Fluminenses pós 88 

Seguindo a tendência da federação brasileira, o estado do Rio de Janeiro instalou a 

partir da Constituição Federal de 1988 vinte e seis novos municípios; porém comparado aos 

demais estados (Ver Tabela 1) constata-se que o Rio de Janeiro se encontra no grupo dos que 

menos emancipou no período compreendido entre 1988 a 2010. Abaixo listamos as novas 

entidades subnacionais criadas por região: 



 

27 

MUNICÍPIOS FLUMINENSES EMANCIPADOS APÓS 1988 

Municípios Instalação Região População na 
instalação 

População 
2014 Lei. de Criação 

Armação dos Búzios 01/01/1997 
Baixadas 

Litorâneas 

18.204 (2000) 30.439 Lei n.º 2.498/1995 

Iguaba Grande 01/01/1997 15.089 (2000) 25.354 Lei n.º 2.407/1995 

Rio das Ostras 01/01/1993 28.106 (1996) 127.171 Lei nº 1.984/1992 

Areal 01/01/1993 
Centro-Sul 
Fluminense 

9.009 (1996) 11.879 Lei nº 1.986/1992 

Comendador Levy Gasparian 01/01/1993 7.414 (1996) 8.245 Lei nº 1.923/1991 

Paty do Alferes 01/01/1989 21.095 (1991) 26.758 Lei nº 1.254/1987 

Itatiaia 01/06/1989 

Médio Paraíba 

16.073 (1991) 29.996 Lei nº 1.330/1988 

Pinheiral 01/01/1997 19.481 (2000) 23.691 Lei n.º 2.408/1995 

Porto Real 01/01/1997 12.095 (2000) 17.970 Lei nº 2.494/1995 

Quatis 01/01/1993 9.866 (1996) 13.415 Lei nº 1.787/1991 

Belford Roxo 01/01/1993 

Metropolitana 

399.319 (1996) 479.386 Lei nº 1.640/1990 

Guapimirim 01/01/1993 32.614(1996) 55.626 Lei nº 1.772/1990 

Japeri 01/01/1993 73.130 (1996) 99.141 Lei nº 1.902/1991 

Mesquita 01/01/2001 165.843 (2000) 170.473 Lei nº 3.253 /1999 

Queimados 01/01/1993 108.522 (1996) 142.709 Lei nº 1.773/1990 

Seropédica 01/01/1997 65.260 (2000) 82.090 Lei n.º 2.446/1995 

Tanguá 01/01/1997 26.057 (2000) 32.140 Lei n.º 2.496/1995 

Aperibé 01/01/1993 
Noroeste 

Fluminense 

7.201 (1996) 10.882 Lei nº 1.985/1992 

São José de Ubá 01/01/1997 6.413 (2000) 7.175 Lei n.º 2.495/1995 

Varre-Sai 01/01/1993 7.554 (1996) 9.966 Lei nº 1.790/1991 

Carapebus 01/01/1997 

Norte 
Fluminense 

8.666 (2000) 14.713 Lei n.º 2.417/1995 

Cardoso Moreira 01/01/1993 11.940 (1996) 12.578 Lei nº 1.577/1989 

Quissamã 01/01/1990 10.467 (1991) 22.261 Lei nº 1.419/1989 

São Francisco de Itabapoana 01/01/1997 41.475 (2000) 41.343 Lei n° 2.379/1995 

Macuco 01/01/1997 
Serrana 

4.886 (2000) 5.380 Lei n.º 2.497/1995 

São José do Vale do Rio Preto 01/01/1989 15.472 (1991) 20.812 Lei nº 1.255/1987 
Tabela elaborada pelo autor                      TAB.3 
Fonte: Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas – CEPERJ/CEEP 

No estado do Rio de Janeiro, a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 

municípios estava prevista no art. 357 da Constituição Estadual, e foi regulamentada pela Lei 

Complementar (LC) Estadual nº 59, de 22 de fevereiro de 1990, cujos requisitos seguiam a 

tendência descentralizadora da Carta Magna de 1988. Posteriormente esta lei sofreu alterações 

pelas LC’s 61/90, 70/90, 78/93. 

Art. 3º - Nenhum município será criado sem verificação de existência, na respectiva 

área, dos seguintes requisitos: 

I - população estimada igual ou superior `a população do município de menor 

número de habitantes do Estado; 

II - arrecadação, no último exercício, de 05 (cinco) milésimos por cento da 

arrecadação estadual de impostos; 

III - plebiscito que resulte o voto favorável da maioria dos eleitores que tiverem 

comparecido às urnas, sem manifestação a que se tenham apresentados pelo menos 

50% (cinqüenta por cento) dos eleitores inscritos na área a ser emancipada. (Lei 

Complementar nº 59, de 22 de fevereiro de 1990). 
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A primeira alteração ocorrida na Lei Complementar 59/90 foi no inciso V do art. 

4º modificado pela Lei Complementar 61 de 11 de maio de 1990, que passou a apresentar a 

seguinte redação: 

V - O Município a ser criado terá de manter divisas com pelo menos dois 

Municípios, incluindo o de origem, ficando dispensadas desta exigência as áreas 

que, por sua conformação geográfica de cabos e penínsulas, não as possam manter. 

(Lei Complementar nº 61 de 11 de maio de 1990. Altera Dispositivos da Lei 

Complementar nº 59, de 22 de fevereiro de 1990) 

A segunda alteração da norma regulamentadora das emancipações (Lei 59/90), foi 

realizada pela Lei Complementar 70/90: 

� no art. 3º § 1º: determinou que o requisito quanto à população estimada do novo 

município será verificado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística ou pelos dados oficiais do Centro de Informações e Dados do Rio de 

Janeiro – CIDE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Planejamento e 

Coordenação; 

� no art. 9º parágrafo único: suprimiu do texto original a expressão “excetuados os 

casos previstos no art. 91 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”. 

Passou a vigorar o seguinte texto: 

Art. 9° (...) 

Parágrafo único - As consultas plebiscitarias não poderão realizar-se no ano de 

eleições gerais de Prefeitos e vereadores. 

� revogou o art. 1º parágrafo único das Disposições Transitórias; 

� no art. 2º das Disposições Transitórias: suprimiu a expressão “... realizados os 

plebiscitos previstos no art. 91, do Ato das Disposições Transitórias da 

Constituição Estadual, bem como ... .”. Passou a apresentar o seguinte texto: 

Art. 2° (Das Disposições Transitórias) - Até que sejam discutidos, votados ou 

arquivos os projetos oriundos de processos de emancipação em curso na Assembléia 

distrito poderá ser criado, desmembrado, fundido ou extinto nas áreas ali 

mencionadas. 

A terceira e última alteração ocorrida foi em 25 de dezembro de 1993, através da 

Lei Complementar 78/93, que modificou a redação do art. 18 e parágrafo único da Lei 59/90: 
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"Art. 18 – Os municípios emancipados a partir de 1990, cujas eleições municipais 

foram realizadas em 1992, bem como os que vierem a emancipar-se, aproveitarão os 

funcionários em exercício nos municípios de origem, atendida a legal 

proporcionalidade das perdas financeiras destes últimos, assegurados os direitos e 

vantagens dos funcionários aproveitados.” 

“Parágrafo único – Fica vedada a realização de concurso público para ingresso nos 

Quadros de Pessoal dos municípios recem-criados até o completo aproveitamento 

prescrito no caput deste artigo." (Lei Complementar 59/70. Redação dada pela Lei 

Complementar nº 78/93). 

A expansão emancipacionista no estado do Rio ocorreu fortemente em dois 

momentos, o primeiro período foi de novembro de 1989 a abril de 1992, logo após a 

promulgação da Constituição Federal de 88, quando foram criados onze municípios; no 

segundo momento, em 1995, foram criados mais dez municípios (Ver Tabela 3), quando 

tramitava no Congresso Nacional a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que alterou o 

art. 18 parágrafo 4º da Carta Magna de 88. O município mais novo é o de Mesquita criado em 

1999, na região metropolitana do estado. 

Segundo Nazareth (2007), sete dos onze novos municípios instalados desde 1997, 

possuíam menos de vinte mil habitantes. Em 2014, o estado ainda possui dez entre os vinte e 

seis novos municípios abaixo da faixa de vinte mil habitantes, o que segundo a autora, reforça 

a tese de que os critérios de rateio do FPM incentivaram a criação de pequenos municípios, 

por garantirem a atribuição de uma cota mínima do Fundo para quaisquer municípios com 

menos de 10.188 habitantes. 

Na Tabela 3 podemos notar que a região que mais emancipou foi a Metropolitana, 

que contribuiu com sete novos entes, em virtude de ser uma região densamente povoada com 

muitos distritos habilitados à emancipação. O município desta região com menor população é 

Tanguá, estimada em 32.140 habitantes. Dentre os vinte e seis municípios recém-instalados, o 

de menor população é Macuco na região Serrana com 5.380 habitantes, seguido de São José 

de Ubá no Noroeste Fluminense, com 7.175 habitantes; e Comendador Levy Gasparian, no 

Centro-Sul Fluminense, com população de 8.245 habitantes (IBGE, 2014). 

A partir da edição da EC nº 15/96, o surto emancipacionista no Brasil foi cessado, 

as Leis Estaduais regulamentadoras perderam a legitimidade, e tornaram-se incompatíveis 

com o novo ordenamento constitucional. A União nesta Emenda avocou para si a prerrogativa 
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de instituir Lei Complementar com normas regulamentadoras para criação de novas unidades 

municipais. 

No estado do Rio de Janeiro, foi editada a Emenda Constitucional nº 23 de 2001, 

que deu nova redação ao art. 357 da Constituição Estadual, e consequentemente revogou a Lei 

Complementar nº 59/90 bem como todas as leis que a alteraram. 

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 23, DE 2001. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RESOLVE: 

Art. 1º – O artigo 357 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 357 – A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, 

far-se-ão por Lei Estadual, dentro do período determinado por Lei Complementar 

Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

municípios envolvidos após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 

apresentados e publicados na forma da Lei. 

Parágrafo único... 

Art. 2º – Esta Emenda Constitucional entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário e, em especial e expressamente as Leis 

Complementares nº 59/90 de 22.02.1990, nº 61/90 de 11.05.1990, nº 70/90 de 

23.11.1990 e nº 78/93 de 25.12.1993. 

Rio de Janeiro, em 09 de agosto de 2001. 

 Atualmente o estado do Rio de Janeiro, assim como todos os estados da federação 

aguardam aprovação da Lei Complementar Federal exigida pela Constituição Federal de 1988 

no art. 18 § 4º, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 13/09/1996, que 

regulamentará a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios no Brasil. 

2.2. Federalismo Fiscal 

Para definirmos o Federalismo Fiscal, faz-se necessário retomarmos algumas 

características do Estado Federal ou Federalismo como forma de estado, constituído pela 

União indissolúvel de entes dotados de autonomia política, administrativa e financeira, 
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denominados Estados Federados, detentores de atribuições político-administrativas e recursos 

necessários para seu cumprimento definidas pela Constituição Federal (LOVATO, 2005, p. 

14). 

O Federalismo Fiscal reúne os arranjos institucionais do Estado Federal que regulam 

as relações entre os diferentes níveis de governo, como as relações fiscais 

intergovernamentais que abrangem tanto a distribuição das responsabilidades sobre gastos e 

competências tributárias, quanto os tipos e naturezas das transferências intergovernamentais; 

além das questões ligadas à administração tributária, ao orçamento, gestão financeira e o 

controle do endividamento dos governos subnacionais, para garantir que sejam atingidos os 

objetivos e funções do governo, visando ao desenvolvimento do país (NAZARETH, 2007, p. 

20). 

A autonomia dos entes subnacionais conferida pelo federalismo é traduzida no 

federalismo fiscal, ao passo que, baseado no princípio da solidariedade, reparte as funções 

fiscais estatais entre os entes federados, garantindo a independência na execução de suas 

competências constitucionais. Estudar o federalismo fiscal implica em analisar a atribuição e 

adequação das receitas que dispõem os entes federativos, com os gastos que lhes cabem, para 

a viabilidade do atendimento de suas funções institucionais. 

A repartição de competências pactuadas constitucionalmente visa garantir maior 

eficiência na administração pública, pois os entes federados municipais possuem elevado 

conhecimento das necessidades da sua população local ao contrário do ente central. A 

repartição de competências descentraliza a atuação do estado, e a divisão de receitas torna 

possível a execução de tais metas por meio da obtenção de recursos próprios. 

O Federalismo Fiscal preocupa-se em responder questões inerentes às suas 

características, tais como: Quem arrecada qual tributo? Como distribuir os recursos fruto 

dessa arrecadação? Qual ente ofertará determinado serviço como saúde, educação e 

segurança? 

2.2.1. O Federalismo Fiscal Brasileiro 

Como já exposto em tópicos anteriores, o Brasil desde a instauração do federalismo 

com a Proclamação da República em 1891, vem alternando ciclos de centralização e 

descentralização, que influenciaram a condução da política intergovernamental entre o 
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governo central e os subnacionais, ocorrendo maior contração ou descontração política, fiscal 

e administrativa, em relação ao poder central (AFONSO; SERRA, 1999, p. 23). 

Neste viés, o último ciclo de alternância de centralização e descentralização ao qual o 

Brasil passou, consubstanciou-se na Constituição de 1988 que introduziu um novo período do 

federalismo fiscal após o período ditatorial do Regime Militar de 1964 a 1985. Apesar da 

política de concentração de poder político, administrativo e fiscal imposto pela ditadura 

militar, esta estabeleceu as bases do atual Sistema Tributário Nacional e da política de 

repartição de receitas através do Código Tributário (Lei nº 5.172/66) e da Constituição de 

1967, que criaram o Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICM) de competência estadual 

e os Impostos Territorial (ITR) e Sobre Serviços (ISS) a cargo dos municípios, além de 

instituir o Fundo de Participação dos Estados (FPE) e o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM) (VELOSO, 2008, p. 37; ZAULI, 2003, p. 11). 

A Carta de 88 reconheceu os municípios como membros da federação, em pé de 

igualdade em direitos e deveres com os estados (REZENDE, 1995, p. 7), assegurou-lhes a 

autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. No caso dos estados, foi ampliada 

a base de incidência do imposto estadual sobre circulação para todas as mercadorias, serviços 

de comunicações e transportes, o ICMS. A nova Carta Política também aumentou as 

transferências intergovernamentais através do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), provenientes da União, e elevou para 25% as 

transferências originadas pelo ICMS, dos estados para os municípios. (AFONSO; SERRA, 

1999, p. 5) 

Com a ampla redistribuição vertical dos recursos públicos realizada pela Carta Política 

de 88, o maior ganho coube à esfera municipal que dobrou sua participação na receita do PIB 

nacional, em detrimento da União, principalmente em razão da elevação das transferências 

tributárias. No entanto, este aumento de recursos promovido pela Constituição de 88, não veio 

acompanhado de uma concomitante descentralização de encargos públicos, o que ocasionou 

distorções verticais e aumento dos desequilíbrios fiscais intergovernamentais; a autonomia 

financeira adquirida foi confundida com liberdade para gastar (REZENDE, 1995, p. 9). 

A descentralização fiscal ocorrida na Carta de 88 fortaleceu estados e municípios 

dando-lhes amplos poderes para instituir e cobrar seus impostos, além de grande participação 

na receita dos impostos da União, o que consequentemente inibiu e consumiu suas receitas. A 
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União no período pós-promulgação da atual Constituição, reagiu no campo fiscal fechando 

órgãos e cortando ações típicas de governos locais, reduziu transferências voluntárias, os 

empréstimos federais e novas garantias, renegociou os créditos que assumiu dos outros 

governos; tributariamente a União promoveu aumento da carga, capitaneada por tributos 

federais não compartilhados com os demais entes (AFONSO, 2004, p. 163-164). 

Segundo Carvalho (2000, p. 8) um dos desafios da descentralização fiscal, é a redução 

dos elevados custos para sociedade da estrutura governamental em todos os níveis. O autor 

defende que para atingir este objetivo é preciso evitar a proliferação de estados e municípios 

sem base econômica própria, e considerar que não existem estados ou municípios pobres, e 

sim cidadãos pobres concentrados em determinadas regiões. Assim se faz imprescindível a 

assistência do governo central através de programas e serviços sociais de abrangência 

nacional para atingir as necessidades básicas específicas dos cidadãos carentes, e não através 

de mecanismos de transferências para estados e municípios “pobres”. 

2.3. Sistema Tributário Nacional e a Repartição de Receitas 

 O atual sistema tributário brasileiro foi instituído pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro 

de 1966 (Código Tributário Nacional) durante o regime ditatorial centralizador dos militares, 

que retirou dos estados e municípios o poder de criar seus tributos e reajustar as alíquotas dos 

impostos que estivessem sob sua competência, prerrogativa outorgada pela Carta de 1946. 

Desde então nunca houve no Brasil uma reforma aprofundada de sua legislação tributária 

(TRISTÃO, 1998, p. 37). 

 Após 20 anos de centralização do poder político e fiscal, o Brasil a partir de 1984 

inicia o processo de redemocratização, e com ele surgem demandas pela retomada da 

autonomia fiscal dos estados e municípios, através da desconcentração de recursos da União 

para os entes subnacionais. Esta desconcentração iniciou-se com a Emenda Constitucional     

nº 23/83 (Emenda Passos Porto), que promoveu a elevação dos percentuais dos Fundos de 

Participação dos Estados e Municípios, FPE e FPM respectivamente, de 8,5 e 9,5% entre 

1976 e 1983, para 12,5 e 13,5%. Em 1984, estes índices alteraram-se para 14 e 16% 

(CARVALHO, 2000, p. 7; TRISTÃO. 2003, p. 42). 

 A Constituição de 88 promoveu uma pequena reforma tributária, concentrando 

esforços na descentralização de recursos tributários da União em favor dos demais entes 

federados através do aumento das transferências intergovernamentais, além de elevar o grau 
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de autonomia fiscal dos estados e municípios. Contudo, não houve preocupação do legislador 

originário no trato do equilíbrio da questão federativa, uma vez que ocorreu aumento das 

transferências de recursos para os estados e municípios, sem diminuição dos gastos da União, 

pois não se transferiu encargos, o que gerou o agravamento do problema do déficit público. A 

Assembleia Constituinte de 1987/88 abriu mão de modificar/modernizar a estrutura do nosso 

ordenamento fiscal (REZENDE, 1995, p. 9-10). 

 A Carta Constitucional de 88 trouxe no seu artigo 159 os percentuais de 21,5 e 22,5% 

(posteriormente, as Emendas Constitucionais Nos 55/07 e 84/14 introduziram acréscimos de 

1% do FPM a serem creditados em julho e dezembro de cada ano) a serem distribuídos a 

título de FPE e FPM aos estados e municípios respectivamente, provenientes da arrecadação 

do IPI e IR. Ainda foi atribuído aos municípios parcelas de impostos de competências 

estaduais, tais como: Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) – 50%; e 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), elevado de 20 para 25%. 

 No âmbito da receita tributária, a Constituição de 1988 assegurou capacidade de 

tributar aos três níveis de governo, realizou uma ampla realocação de impostos ao transferir 

para os estados a competência para instituir e cobrar impostos que antes eram de competência 

da União tais como: sobre combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, transporte, 

telecomunicações, e minerais, todos agrupados ao antigo ICM (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias), de competência estadual, formando agora um novo imposto, o ICMS (Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços).  

 Ainda com relação aos impostos de competência estadual, a Carta Magna de 88 

desagregou o antigo Imposto sobre Transmissão de Propriedade Imobiliária – ITP em dois 

novos impostos: o de Transmissão de Propriedade Imobiliária “causa mortis” ou Doação – 

ITD, de competência estadual; e o de Transmissão de Propriedade Imobiliária “Inter vivos” – 

ITBI, que passou a ser de competência municipal. Assim os municípios ficaram responsáveis 

pela instituição e cobrança de três impostos: o citado ITBI; o Imposto sobre Propriedade 

Territorial Urbana – IPTU e o Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza – 

ISSQN. 

 No quadro abaixo é demonstrada a distribuição das competências tributárias na 

Constituição de 1967 e como ficou após a promulgação de Constituição de 88, bem como a 

evolução das transferências governamentais.  
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 A Carta de 88 redistribuiu as competências tributárias atribuindo à União 

privativamente a arrecadação dos impostos previstos no art. 153 da Lei Máxima (IR, II, IE, 

IPI, IOF, ITR, IGF), os empréstimos compulsórios (art. 148 da CF) e as contribuições 

especiais (art. 149, caput da CF, quais sejam, CIDE, contribuições sociais e contribuições 

previdenciárias). Aos estados atribuiu a arrecadação exclusiva dos impostos descritos no art. 

155 da CF (IPVA, ITD e ICMS). Os municípios tem competência privativa para arrecadar os 

impostos do art. 156 da CF (IPTU, ISS e ITBI) e a COSIP (Contribuição para o Custeio dos 

Serviços de Iluminação Pública) prevista no art. 149-A da CF. E, finalmente, o Distrito 

Federal possui competência híbrida, cabendo-lhe a arrecadação de impostos estaduais, 

municipais e da COSIP (art. 32, I; 147 e 155 caput da CF). 

Quadro Demonstrativo das Competências Tributárias e Transferências Intergovernamentais dos Entes Federados 
Competências Tributárias Transferências Intergovernamentais 

1967 1988 1967 1988 
UNIÃO: UNIÃO 

Renda – IR; 
Produção Industrial – IPI; 
Combustíveis e Lubrificantes – 
IUCL; 
Energia elétrica – IUEE; 
Transporte e telecomunicações – 
IUTT; 
Minerais – IUM; 
Op. Financeiras – IOF; 
Importação – II; 
Exportação – IE; 
Propriedade Rural – ITR; 

IR; 
IPI; 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
IOF; 
II; 
IE; 
ITR; 
Grandes Fortunas – IGF; 

• Fundo de participação dos 
Estados – FPE (9% do IR+IPI); 
 
• Fundo de participação dos 
Municípios (9% do IR+IPI) 

 
• 40% do IUCL, 60% do IUEE e 
90% do IUM, transferidos a Estados, 
Distrito Federal e Municípios 

 
• Receita do ITR atribuída aos 
Municípios. 
 

• FPE (21,5% do IPI+IR); 
• FPM (22,5% do IR+IPI); 
• Fundos constitucionais de 
financiamento do norte (FNO), 
nordeste (FNE) e centro-oeste 
(FCO): 3% do total da 
arrecadação do IPI e do IR 
destinados ao desenvolvimento 
econômico e social através de 
programas de financiamento aos 
setores produtivos das regiões; 
50% do FNE é destinado às 
atividades do semi-árido;. 
• Fundo de compensação das 
exportações (FPEX ou IPI-Ex): 
10% do IPI; 
• Receita do ITR atribuída aos 
municípios. 

ESTADOS: ESTADOS: 

Circulação de Mercadorias – 
ICMC; 
Transmissão de Propriedade 
Imobiliária - ITP 

Circulação de Mercadorias e 
Serviços – ICMS; 
Transmissão de Propriedade 
Imobiliária e “causa mortis”- ITD; 
Propriedade de Veículos – IPVA; 

• 20% do ICM atribuído aos 
Municípios 

• 25% do ICMS atribuído aos 
municípios; 
• 50% do IPVA atribuído aos 
Municípios. 

MUNICÍPIOS MUNICÍPIOS 

Prestação de Serviços – ISS; 
Propriedade Imobiliária Urbana – 
IPTU. 

ISS; 
IPTU; 
Transmissão de Propriedade 
Imobiliária “Intervivos” – ITBI.  

Municípios apenas recebem transferências 

Fonte: Constituições Federais de 1967 e 1988; (REZENDE: 1995).                          Tabela 4 

 A tabela 4 acima demonstra a distribuição das bases tributárias no Brasil que se 

evidencia pela especialização, dotando cada nível de governo de competência sobre uma base. 

As três principais bases tributárias foram distribuídas da seguinte forma: a renda para o 

governo federal, o consumo para os estados e a propriedade para os municípios. Todavia, esta 

distribuição nunca foi capaz de prover recursos para que houvesse um equilíbrio nos 

orçamentos de cada nível de governo, havendo necessidade da criação de mecanismos de 
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transferências de recursos intergovernamentais, tanto horizontalmente entre mesmos níveis de 

governo, como verticalmente entre esferas diferentes, permitindo-se a complementação da 

receita tributária de um nível de governo com a base tributária de outro. 

2.4. Transferências Intergovernamentais 

As transferências intergovernamentais são um mecanismo próprio do Sistema 

Federalista, consubstanciado na cooperação financeira entre as entidades autônomas da 

Federação, chamada federalismo cooperativo. A ideia de ajuda entre os níveis de governo 

começou a desenvolver-se na Constituição de 1934, mas a prática da participação na receita 

de tributos apenas iniciou-se com a Carta de 1937; a técnica de cooperação financeira foi 

ampliada pela Constituição de 1946 e racionalizada pela Constituição de 1967. E todas essas 

experiências constitucionais foram acolhidas pela Carta Política de 1988 (TRISTÃO, 1998, p. 

60). 

Veloso (2008, p. 17) afirma que o sistema de transferências torna-se mais relevante à 

medida que se aumenta o grau de descentralização fiscal entre os níveis de governo. O 

equilíbrio do sistema de transferências de recursos ocorre conjuntamente com a distribuição 

das responsabilidades de gastos. Quando ocorre a transferência de recursos sem a 

concomitante distribuição de responsabilidades, acentuam-se os desequilíbrios fiscais 

verticais e horizontais, além de aumentar a dependência dos governos subnacionais em 

relação aos recursos do governo central. 

Os objetivos principais do sistema de transferências são: a redução dos desequilíbrios 

fiscais que concentram as bases tributárias em pontos específicos do território, o que afeta a 

repartição das receitas tributárias entre os entes federativos; e atenuar as desigualdades 

regionais através da equalização fiscal, beneficiando municípios com menor base tributária e 

maiores custos de provisão dos serviços públicos. As transferências buscam tornar a provisão 

dos serviços públicos mais equitativos, permitindo que os governos locais, para dado nível de 

esforço fiscal, ofereçam o mesmo volume e qualidade de serviços à população (BAIÃO; 

CUNHA; SOUZA, 2014, p. 8; VELOSO, 2008, p. 17). 

Nazareth (2015, p. 126) ressalta que a necessidade de redistribuição de recursos por 

meio das transferências intergovernamentais decorre da limitação da base tributária própria 

dos municípios. A autora também enumera como objetivo do sistema de transferências a 

equalização das diferenças na capacidade fiscal, e adverte que deveriam ser considerados 
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ainda os seguintes aspectos: o tamanho do município e de sua população, além do custo dos 

serviços, que pode variar entre as jurisdições, tendo em vista as dimensões continentais e a 

heterogeneidade regional característica do Brasil. 

Tristão (1998, p. 63) explica que no Brasil é adotado o fluxo vertical para baixo dos 

recursos, que combinam a atribuição de fontes próprias com a técnica de participação de uma 

entidade na receita tributária de outra. O governo federal transfere recursos aos estados e 

municípios; os estados transferem a seus municípios. Porém não há transferências de estados 

e municípios para a União, e nem de municípios para os estados. 

As transferências de recursos entre as esferas de governo podem ser agrupadas de 

diferentes maneiras: quanto à legislação, quanto ao tipo de fonte de recursos e quanto ao 

destino.  

A classificação quanto à legislação que deu origem as transferências é uma das mais 

usadas em virtude do seu grau de utilização na administração pública e pela simplicidade de 

seu entendimento, subdividindo em constitucionais, legais e conveniadas. As transferências 

constitucionais são aquelas estabelecidas pelos artigos 157, 158 e 159 da Constituição 

Federal, e determinam a participação dos estados e municípios na receita tributária da União e 

a participação dos municípios na receita tributária dos estados. As transferências legais são 

estabelecidas por lei, em alguns casos previstas na própria Constituição, mas não se 

constituem em partilha de receita tributária. As transferências conveniadas são feitas por meio 

de convênios, não dependem de lei específica, mas devem constar da lei do orçamento geral 

da União, sendo também conhecidas como transferências voluntárias. (BARBOSA; 

CAVALCANTI; SILVA; MOTTA; ROARELLI, 1998, p. 14) 

 As principais transferências da União para os estados, o Distrito Federal e os 

municípios, previstas na Constituição, são: o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal (FPE); o Fundo de Participação dos Municípios (FPM); parcela de 10% da 

arrecadação do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI – EXPORTAÇÃO), destinado 

aos estados exportadores, proporcionalmente às suas exportações de produtos 

industrializados; 30% da arrecadação do imposto sobre operações financeiras referente ao 

ouro (IOF-ouro) para os estados e 70% para os municípios; 50% da arrecadação do imposto 

territorial rural (ITR) para os municípios; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB); e a 
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Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) (BRASIL. Tribunal de Contas 

da União, 2008). 

 Os municípios recebem dos estados, de acordo com a Constituição de 1988: 25% da 

arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS); 50% da 

arrecadação do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e 25% da 

transferência que o estado receber da Cota-parte do IPI-exportação. 

Na tabela 5 abaixo, demonstramos as principais transferências constitucionais e 

seus critérios de rateio: 

Mecanismos Constitucionais de Transferência 

Transferências 
Intergovernamentais Coeficientes de Distribuição Critérios 

I – Fundo de Participação dos 
Estados (FPE) 

� 85% destinados ao Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste; 
 
� 15% ao Sul e Sudeste. 

� 5% em função da extensão territorial; 
� 95% distribuídos: 

• Inversamente proporcional à renda per capita do Estado; 
• Diretamente proporcional à população; 
• Limites máximos e mínimos. 

II – Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) 

� Composto por 22,5% do IR e 
IPI 

a) Capitais: 
� 10% dos recursos do FPM distribuídos: 

• Inversamente proporcional à renda per capita; 
• Diretamente proporcional à população; 
• Limites máximos e mínimos 

b) Municípios não Capitais: 
� 86,4% dos recursos do FPM que são distribuídos segundo o 

tamanho da população, com limites máximos e mínimos. O Rateio é 
regressivo e beneficia com maior proporção os municípios com menor 
população. 
c) Municípios não-capitais, com população superior a 156.216 

habitantes: 
� 3,6% dos recursos do FPM de acordo com os mesmos critérios 

aplicados aos municípios capitais. 

III – Fundos Constitucionais de 
Financiamento do Norte, Nordeste 
e Centro-Oeste (FNO, FNE e FCO) 

� 3% do total da arrecadação 
do IPI e do IR 

� 0,6% para o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte; 
� 1,8% para o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste; 
� 0,6% para o Fundo Constitucional de Financiamento do 

Centro-Oeste. 

III – Fundo de Participação nas 
Exportações (FPEX) 

� Composto por 10% da 
arrecadação do IPI 

a) Estados (75%) 
� Distribuídos em função da participação relativa do Estado na 

exportação de bens manufaturados; 
� Nenhum Estado pode receber mais de 20% do total. 

b) Municípios (25%) 
� Os municípios recebem 1/3 do valor repassado ao Estado. 
� A distribuição segue os mesmos critérios do ICMS. 

IV- Quota-parte do ICMS 
� Da arrecadação do ICMS 
25% é distribuída pelo Estado 
aos seus municípios. 

� Um mínimo de 75% deve ser distribuído em função do valor 
agregado. 
� Um máximo de 25% deve ser distribuído em função de critérios 

estabelecidos pela legislação estadual. 

V- Salário Educação 

� Trata-se de uma 
Contribuição à Seguridade 
Social, cobrada sobre a receita 
das empresas industriais e 
comerciais à alíquota de 2,5% ou 
sobre a receita das empresas 
rurais a alíquota de 0,8%. 

� 2/3 são destinados aos estados para a quota estadual de Salário 
Educação. 
� 1/3 permanece com o governo federal e destina-se ao Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Educacional. Os recursos são repassados 
aos estados e municípios, na forma de convênios, para aplicação no 
ensino primário. 

Fonte: TRISTÃO, José Américo Martelli. O Imposto Invisível: Um estudo do fenômeno da ocultação do imposto no sistema tributário brasileiro. São Paulo. 1998.          Tab. 5 

 Como já demonstrado ao longo deste trabalho, as receitas de transferências 

intergovernamentais foram ampliadas para estados e municípios em virtude da 
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descentralização e reforma tributária promovida pela Carta Política de 1988. Para Tristão 

(1998, p. 61) o incremento de recursos para os referidos entes, além de não ter representado 

autonomia financeira, ainda aprofundou o desequilíbrio do federalismo no Brasil. Para 

Rezende (1995, p. 7), o reconhecimento dos municípios como membros da federação, em pé 

de igualdade com os estados e a instituição de transferências compensatórias federais 

ocasionaram relativa independência dos municípios, e são causas de distorções que acentuam 

os desequilíbrios verticais e horizontais na repartição da receita tributária nacional, tornando 

mais difícil a negociação de reformas capazes de sedimentar propostas de um novo equilíbrio 

federativo. 

 Veloso (2008, p. 11), afirma que o processo de descentralização fiscal pode acentuar 

os desequilíbrios fiscais entre os governos e dificultar a obtenção de objetivos nacionais, pois 

altera a eficiência e a equidade no desempenho das funções fiscais em uma nação. Além 

disso, alega que a descentralização da arrecadação, apesar de aumentar a autonomia dos 

governos subnacionais, pode levar a uma perda de eficiência arrecadatória em função de 

interesses políticos locais e diferenças nas bases tributárias representativas. Porém, o autor 

discorre que o mecanismo de transferências intergovernamentais é instrumento para moderar 

conflitos inerentes ao federalismo fiscal, ao passo que os governos subnacionais buscam a 

descentralização fiscal para atender objetivos locais, enquanto que o governo nacional procura 

a centralização para realizar projetos de abrangência nacional. 

 Em se tratando de centralização pelo governo nacional, a reação da União ante a vasta 

descentralização de recursos promovida pela Constituição de 1988 foi o aumento da carga 

tributária capitaneado pelos tributos federais não compartilhados com estados e municípios, 

como forma de compensar as perdas e enfrentar seus desequilíbrios fiscais e financeiros 

(AFONSO, 2004, p. 164). Para tanto, a União criou contribuições sociais como a 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das Empresas – CSLL, em 1989, majorou 

alíquotas de contribuições já existentes, e tributos cumulativos incidentes sobre o setor 

produtivo, além de criar novas exações com incidência em cascata, fato que acentuou a perda 

de qualidade do sistema tributário brasileiro (PALOS, 2011, p. 5; AFFONSO, 1994, p. 332-

333).  

 Afonso (2004, p. 165) faz alusão ao padrão brasileiro de tributar, cujos efeitos, 

segundo o autor, são nefastos, devido não somente ao tamanho da carga tributária, como 
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também pela estrutura de incidência excessivamente baseada em tributos sobre o mercado 

interno de bens e serviços, com uma grande participação de tributos cumulativos. 

 Conforme destaca Palos (2011, p. 6) apud Teixeira (2005), um dos fatores de 

desequilíbrio financeiro entre os entes federativos foi a prática do governo federal de conceder 

incentivos fiscais ao setor produtivo, com a redução de alíquotas de tributos compartilhados 

como o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, como forma de incentivar o consumo. 

Ou de implantar a incidência de um tributo não compartilhado e, concomitantemente, reduzir 

a incidência de um tributo compartilhado sobre o mesmo fato gerador. 

 No próximo tópico serão analisadas as fontes de recursos dos municípios fluminenses, 

suas receitas próprias e transferências constitucionais de maior representatividade 

orçamentária. 

2.5. Análise das Fontes de Recursos dos Municípios Fluminenses 

 Neste tópico abordaremos as mais significativas fontes de recursos dos municípios 

fluminenses:  

� Recursos Próprios – provenientes das receitas tributárias, contribuições, 

patrimonial, agropecuária, industrial, e serviços; 

� As Transferências Intergovernamentais – provenientes das transferências 

constitucionais incondicionais da União e do estado, tais como FPM (Fundo de 

Participação dos Municípios), oriundo da União; a Cota Parte do ICMS (Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços), originário dos estados e os 

Royalties, que são uma compensação financeira pela exploração do petróleo e gás 

natural. 

 A competência tributária municipal está prevista no texto da Carta Magna de 88 no 

artigo 156 que trata dos impostos municipais; além da previsão de instituição de taxas, 

contribuições de melhoria (art. 145); contribuição previdenciária dos servidores públicos (art. 

149, §1º); e a instituição da COSIP (Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 

Pública, art. 149-A): 
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a) Impostos: Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU); Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza (ISSQN); e Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis Inter 

Vivos (ITBI); 

b) Taxas: taxas pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos, específicos e 

divisíveis, prestados ou postos à disposição dos contribuintes; e taxas pelo efetivo 

exercício do poder de polícia administrativa; 

c) Contribuições de melhoria decorrente de obras públicas; e Contribuição para o 

custeio da iluminação pública – COSIP. 

 Além das fontes de recursos próprios, os municípios ainda fazem jus à repartição da 

receita tributária dos demais entes da federação, a qual é esclarecida por Andrade (2010): 

“A repartição de receitas diz respeito, por outro lado, à distribuição do produto da 

arrecadação tributária. O ente federativo, neste caso, não possui poder de tributar; é 

um mero beneficiário da arrecadação, não podendo instituir, cobrar ou fiscalizar o 

tributo. Somente poderá verificar se a distribuição está sendo realizada corretamente. 

Caso o ente federativo competente não arrecade, o beneficiário nada poderá fazer.” 

(ANDRADE, 2010, p. 9). 

 A Constituição de 88 prevê no artigo 158: 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, 

por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem; 

II - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 

propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a 

totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4º, III; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a 

propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas 

no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 

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

seus territórios; 
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II - até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 

Territórios, lei federal. 

 E ainda: 

Art. 159. A União entregará: (Vide Emenda Constitucional nº 55, de 2007) 

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer 

natureza e sobre produtos industrializados, 49% (quarenta e nove por cento), na 

seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 84, de 2014) 

a)...; 

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos 

Municípios; 

c)...; 

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no 

primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 55, de 2007); 

e) 1% (um por cento) ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue 

no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano; (Incluída pela Emenda 

Constitucional nº 84, de 2014); 

II - do produto da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados, dez por 

cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas 

exportações de produtos industrializados. 

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 

econômico prevista no art. 177, § 4º, 29% (vinte e nove por cento) para os Estados e 

o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a que se 

refere o inciso II, c, do referido parágrafo.(Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 44, de 2004) 

(...) 

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento dos 

recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios 

estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II. 

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, vinte 

e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a que se 
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refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 

19.12.2003). 

 Nas tabelas que se seguem foram utilizados dados fiscais referentes ao exercício de 

2014 dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, extraídos do FINBRA/STN (Finanças 

do Brasil/Secretaria do Tesouro Nacional); e do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro). Nas listagens iniciais, os dados encontram-se agregados por período de 

instalação dos municípios e por faixas populacionais. Estas distinções objetivam identificar 

discrepâncias e/ou similaridades entre os grupos, com relação às receitas próprias e às 

transferências constitucionais recebidas. Posteriormente, os municípios serão relacionados de 

forma detalhada a fim de identificar especificamente o grau de dependência das transferências 

incondicionais desses entes. 

 A tabela 6 demonstra o total das receitas correntes arrecadadas e os valores agregados 

dos recursos financeiros auferidos pelos municípios do estado do Rio de Janeiro no exercício 

de 2014. Os entes encontram-se divididos entre municípios instalados antes e depois da 

Constituição de 1988. Para maior fidedignidade dos dados, a capital encontra-se desagregada 

dos 91 municípios do interior devido à influência que seus números podem causar na 

avaliação dos resultados. Esta classificação se faz necessária para observar se há maior 

dependência dos novos municípios do estado em relação às receitas de transferências, 

conforme apontaram diversos autores citados no decorrer deste trabalho. 

               Em R$ 

 Dados Agregados dos Recursos dos Municípios Emancipados Antes e Depois da Constituição de 1988 (2014) 

  Rec. Correntes  Receita de Transf(1) Receita Própria(2) Cota FPM Cota Parte ICMS Royalties 

  48.051.038.925,19 27.298.312.604,93 18.236.739.416,25 2.376.554.513,62 7.944.503.681,76 5.262.141.532,95 

  
Per capita(3) %(4) Per 

capita(3) %(4) Per 

capita(3) %(4) Per 

capita(3) %(4) Per 

capita(3) %(4) Per 

capita(3) 

Capital 3.058,71  37,93% 1.160,22  54,90% 1.679,14  1,37% 41,79  11,46% 350,64  1,28% 39,07 

Munic. Pré 88 2.833,77 68,31% 1.935,81 27,70% 784,98 6,91% 195,89  19,43% 550,73  17,35% 491,53 

Munic. Pós 88 2.802,33 79,35% 2.223,71 17,33% 485,56 10,43% 292,15 23,64% 662,56 19,68% 551,37 

Elaboração própria                     TAB.6 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014; Secretaria de 
Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ-RJ, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Receitas de Transf.: constituída por todas as receitas de transferências intergovernamentais; (2) Receita Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e 
de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 No ano de 2014 os municípios do estado do Rio de Janeiro arrecadaram                                

R$ 48.051.038.925,19 em receitas correntes. Deste total de recursos, 56,81% ou                   

R$ 27.298.312.604,93 são provenientes de transferências incondicionais e 37,95% 

(18.236.739.416,25) são originárias das arrecadações de receitas próprias. Entre as 
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transferências, destacamos os recursos do FPM que corresponderam a R$ 2.376.554.513,62 

ou 4,95% dos recursos totais; a Cota de ICMS alcançou 16,53% (R$ 7.944.503.681,76) das 

receitas totais, e os Royalties com R$ 5.262.141.532,95 ou 10,95% do total arrecadado pelos 

municípios do estado. 

 Na tabela, observamos que apesar das diferenças entre os novos e os antigos 

municípios, a receita corrente total per capita de ambos se equivale. Porém, ao analisar os 

índices de arrecadação de receita própria e de transferências incondicionais verificamos 

discrepâncias significativas. 

 No índice de receitas próprias, a diferença percentual entre os grupos é de 10,4% 

concentrados nos municípios mais antigos do estado. Entre estes, há entes que arrecadam mais 

de 40% dos seus recursos, tais como Macaé, Niterói, Itaguaí, e Itaboraí. Entre os municípios 

instalados após a Constituição de 1988, os maiores arrecadadores não chegam a 26% do total 

da sua receita (estes são Iguaba Grande, Rio das Ostras, Seropédica, Mesquita e Itatiaia) e os 

menores deste grupo não arrecadam dez pontos percentuais dos seus recursos (neste grupo 

encontramos Macuco, Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e Comendador 

Levy Gasparian). 

 Já nas Receitas de Transferências a ordem se inverte, com maior centralização destes 

recursos nos municípios mais novos: juntos eles auferem 79,35% da sua arrecadação, contra 

68,31% dos mais antigos, percentual 11,04% superior. Entre os entes que possuem nas 

transferências os maiores percentuais de participação nas suas receitas temos: Carapebus, 

Macuco, Quissamã, São Francisco de Itabapoana e Porto Real, todos com índices acima de 

85% da sua arrecadação total. 

 Entre as transferências que julgamos mais representativas, destacamos a Cota do FPM, 

a Cota Parte do ICMS e a compensação financeira pela exploração do petróleo e gás natural, 

os Royalties, que nos últimos anos se tornou uma parcela importante nas finanças municipais 

do nosso estado. Juntos estes recursos respondem por 32,43% do total das receitas correntes 

dos municípios e 57,08% das receitas de transferências. Os indicadores destas transferências 

apontam maior dependência dos novos municípios, que obtém nestas fontes 53,74% de suas 

verbas contra 43,69% dos municípios antigos. 

 Quanto ao FPM (Fundo de Participação dos Municípios), o município que possui 

maior participação desta fonte de recursos nas suas receitas correntes totais é Mesquita com 
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22,34%; porém em termos per capita auferiu apenas R$ 302,22. Por sua vez, o município de 

Macuco é o maior recebedor per capita, R$ 1.091,51 em 2014. Ambos encontram-se no grupo 

dos municípios instalados após a Constituição de 1988. Esses dados confirmam o viés 

redistributivista desta fonte, que segundo Santos (2012, p. 14), beneficia os municípios com 

maior fragilidade econômica. 

 Já a Cota Parte do ICMS tem participação de 65,96% da receita corrente total do 

município de Porto Real, que também possuiu no exercício de 2014 o maior recebimento per 

capita desta transferência no estado (R$ 8.306,29), em virtude da instalação no ano de 2001 

da fábrica da montadora de automóveis Peugeot Citroën, que alavancou a atividade industrial 

no município.  

 Por fim, os Royalties representam 58,67% das receitas correntes totais de São João da 

Barra, uns dos poucos municípios antigos a figurar entre os que possuem nas transferências 

incondicionais sua maior fonte de recursos; além deste, ainda se incluem Campos dos 

Goytacazes (50,85%) e Maricá (44,62%). Entre as maiores receitas per capita de Royalties 

encontram-se São João da Barra (R$ 7.273,13), Quissamã (R$ 4.568,05), e Armação dos 

Búzios (R$ 3.108,27). 

 Importante enfatizar que tanto no grupo dos novos municípios quanto no dos antigos, 

existem entes que apresentam números fora da média dos demais, portanto se faz necessário 

uma análise detalhada destacando estas municipalidades. 

 Na tabela 7 abaixo, a distribuição dos recursos dos municípios do estado do Rio de 

Janeiro está organizada por grupos de população. As classes das populações seguem a 

nomenclatura do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), portanto, como o Rio 

de Janeiro não possui municipalidades com população abaixo de 5.000 habitantes, a tabela 

não contemplará a classe 1. Os dados nacionais foram extraídos do trabalho realizado por 

Bremaeker (2016) sobre as receitas tributárias municipais no exercício de 2014. 

 Observando a listagem é possível notar a tendência de elevação da receita própria per 

capita na razão direta com o crescimento das classes de tamanho populacional dos municípios 

e consequente maior urbanização. Este dado nos remete a críticas feitas por autores como 

Bremaeker (2007) sobre o Sistema Tributário Brasileiro que atribui competência tributária de 

impostos de base urbana a municípios de economia rural. Santos (2012, p. 16) aponta como 
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causa da fraca participação das receitas tributárias no montante das receitas totais, a limitada 

capacidade contributiva da população dos municípios de pequeno porte. 

 A tabela 7 nos mostra que os municípios do estado do Rio de Janeiro possuem receitas 

correntes per capita acima da média nacional de R$ 2.659,00 à exceção daqueles com 

população entre 50.000 até 100.000 habitantes, e com população superior a 500.000 

habitantes, mesmo com a inclusão da capital entre eles. Em 2014 estes entes auferiram uma 

receita corrente per capita de R$ 2.408,40 e R$ 2.593,55 respectivamente. Nestas faixas não 

há municípios que recebem grandes parcelas de Royalties ou ICMS, ao contrário do que 

ocorre na faixa seis, onde se encontram municípios que arrecadam até 50% de suas receitas 

totais através de Royalties, como Campos dos Goytacazes. Deste modo, fica explícito o 

desequilíbrio na distribuição de recursos dentro do estado do Rio de Janeiro, apontado por 

Nazareth/Silva (2013): os municípios pequenos possuem as maiores receitas correntes totais 

per capita, influenciadas pelos altos índices de transferências recebidas, enquanto as 

municipalidades com maior população recebem menor receita corrente total per capita. 

            Em R$ 

Municípios Fluminenses: Distribuição dos Recursos Orçamentários “Per capita” por Grupo de Habitantes 2014 

Classe de Tamanho da População 
Receitas Correntes 

Per capita
(1) 

Receita de Transf. 
Per capita

(1) 
Receita Própria 

Per capita
(1) 

% Arrecadação Própria(2) 

BRASIL 2.659,00 1.808,00 462,00 17,36% 

2 - 5.001 até 10.000 4.990,91  4.319,43  508,39  10,2% 

3 - 10.001 até 20.000 4.710,16  4.043,52  555,00  11,8% 

4 - 20.001 até 50.000 4.456,21  3.578,36  720,38  16,2% 

5 - 50.001 até 100.000 2.408,40  1.844,53  483,86  20,1% 

6 - 100.001 até 500.000 3.198,02  2.108,30  957,19  29,9% 

7 - Maior que 500.000 2.593,55  1.110,50  1.310,92  50,5% 

Elaboração própria                   TAB.7 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (2) Os percentuais foram calculados com base no total das receitas correntes.  

 Na tabela 8 abaixo, os municípios também estão agregados por faixa populacional, 

destacando-se os dados de três transferências incondicionais aos entes municipais: o FPM, a 

Cota Parte do ICMS e os Royalties, por percentual de participação destes recursos no total das 

receitas correntes e por proporcionalidade per capita. Com isso, poderão ser evidenciadas 

quais faixas populacionais são mais atendidas com os citados recursos. 
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                             Em R$ 

Municípios Fluminenses: Distribuição das Transferências Incondicionais por Grupo de Habitantes 2014 

Classe de Tamanho da População 
Cota FPM Cota Parte ICMS Royalties 

Per capita
(1) %(2) Per capita

(1) %(2) Per capita
(1) %(2) 

2 - 5.001 até 10.000 731,36  14,65% 2.043,32  40,94% 808,23  16,19% 

3 - 10.001 até 20.000 655,23  13,91% 1.882,35  39,96% 629,64  13,37% 

4 - 20.001 até 50.000 472,83  10,61% 1.127,60  25,30% 1.228,25  27,56% 

5 - 50.001 até 100.000 323,41  13,43% 408,68  16,97% 253,17  10,51% 

6 - 100.001 até 500.000 197,60  6,18% 528,84  16,54% 660,16  20,64% 

7 - Maior que 500.000 45,96  1,77% 347,68  13,41% 43,83  1,69% 

Elaboração própria                   TAB.8 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, 2014; Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ-RJ, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (2) Os percentuais foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 A análise da tabela acima confirma os altos índices de transferências direcionados aos 

municípios de pequeno porte, principalmente com relação à Cota Parte ICMS que participa 

com 40,94% do total das receitas correntes arrecadadas dos municípios da primeira faixa 

populacional, e per capita de R$ 2.043,32. Os destaques nesta faixa são os municípios de 

Macuco com 49,10% das suas receitas correntes totais oriundas da Cota Parte ICMS e 

Comendador Levy Gasparian com 42,60%. Nesta faixa populacional não há nenhum 

município que esteja muito acima da média, como acontece na faixa seguinte onde o 

município de Porto Real devido à fábrica da Citroën, é um “ponto fora da curva”. 

 De todos os recursos per capita evidenciados na tabela, o mais regular é o FPM, que 

por seu viés redistribuidor, apresenta um elevado valor per capita nos municípios menores, e 

baixo valor per capita nos maiores. O maior FPM per capita registrado é o de Macuco (R$ 

1.091,51), que é o município com a menor população do estado. Em oposição, o município do 

Rio de Janeiro que possui a maior população é o menor per capita em receita de FPM (R$ 

41,79). 

 Já os Royalties seguem a lógica do produtor, quanto maior for a exploração de 

petróleo e gás nos limites geográficos do município, maior será o retorno deste recurso. Em 

2014, São João da Barra auferiu 58,67% de suas receitas correntes totais em decorrência desta 

fonte, e R$ 7.273,13 per capita. O município que menos se beneficiou desta fonte em termos 

per capita foi São Gonçalo (R$ 25,49), e a menor participação na receita corrente total foi no 

município do Rio de Janeiro (1,28%). 

 Na tabela 9 a seguir, apresentamos as receitas próprias e as transferências correntes 

intergovernamentais per capita. Além disso, é demonstrado o percentual de participação 

destas receitas no total das receitas correntes dos municípios fluminenses, que foram 
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organizados em ordem crescente de percentual de participação dos recursos próprios. 

Acrescentamos ainda uma coluna com o ano de instalação dos municípios para uma eventual 

comparação entre os instalados após a Constituição de 1988 e os anteriores a ela. Assim 

segundo Stiebler (2012, p. 71), a participação da receita própria no total da receita corrente 

arrecadada poderá indicar o grau de dependência dos municípios em relação às transferências 

incondicionais de recursos. Quanto maior o percentual de participação, maior a capacidade do 

município de arrecadar tributos e menos dependente o ente será das transferências. 

                   Em R$ 

Municípios Fluminenses: Menores Participações das Receitas Próprias 2014 

Municípios Instalação 
População 
Estimada 

2014 

Rec. 
Correntes 

Per capita
(3) 

Receita de Transf. 
Intergovernamentais (1) 

Receita Própria (2) 

%(4) Per capita
(3) %(4) Per capita

(3) 

Santa Maria Madalena 08/06/1862 10.253 5.621,48  92,97% 5.226,16  4,94% 277,52  

Engenheiro Paulo de Frontin 19/01/1964 13.566 3.713,69  90,82% 3.372,83  4,95% 183,73  

Macuco  01/01/1997 5.380 5.861,48  93,51% 5.481,29  4,96% 290,58  

Carapebus 01/01/1997 14.713 7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  

Rio das Flores 22/04/1890 8.838 5.390,50  91,63% 4.939,54  5,60% 302,02  

Quissamã  01/01/1990 22.261 11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  

Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348 4.891,24  92,65% 4.531,92  5,91% 289,19  

São Francisco de Itabapoana 01/01/1997 41.343 2.889,71  91,00% 2.629,68  6,34% 183,34  

Comendador Levy Gasparian 01/01/1993 8.245 4.714,13  87,37% 4.118,70  7,63% 359,89  

Paracambi 13/11/1960 49.120 2.429,61  89,41% 2.172,34  8,48% 205,99  

Mendes 11/01/1953 18.086 3.332,57  87,57% 2.918,39  8,54% 284,73  

Tanguá 01/01/1997 32.140 2.652,90  83,58% 2.217,24  8,98% 238,15  

Porto Real 01/01/1997 17.970 12.592,23  89,69% 11.293,53  9,19% 1.156,84  

Bom Jesus do Itabapoana 01/01/1939 35.896 2.547,50  86,80% 2.211,32  9,24% 235,45  

Carmo 26/02/1883 18.074 3.176,97  86,22% 2.739,21  9,42% 299,19  

Cambuci 13/04/1893 14.849 3.476,60  86,92% 3.021,70  9,49% 329,77  

Quatis 01/01/1993 13.415 4.263,64  88,10% 3.756,27  9,65% 411,26  

São José do Vale do Rio Preto 01/01/1989 20.812 2.825,95  88,32% 2.495,78  9,79% 276,73  

Cordeiro 01/01/1944 20.965 2.976,53  83,58% 2.487,85  10,37% 308,80  

Duas Barras 20/08/1891 11.096 3.945,87  88,47% 3.491,04  10,38% 409,56  

São José de Ubá 01/01/1997 7.175 5.486,46  86,33% 4.736,50  10,89% 597,38  

Guapimirim 01/01/1993 55.626 2.938,66  88,52% 2.601,39  11,09% 326,02  

Miracema  03/05/1936 26.724 2.916,36  74,42% 2.170,25  11,36% 331,36  

Aperibé  01/01/1993 10.882 3.596,41  85,76% 3.084,23  11,47% 412,67  

Itaocara 28/10/1890 22.824 2.395,66  85,62% 2.051,08  11,74% 281,14  

Cantagalo 09/03/1814 19.792 4.302,46  84,42% 3.632,23  11,77% 506,38  

São Sebastião do Alto 07/12/1892 9.033 5.238,77  81,27% 4.257,45  11,91% 623,93  

Pinheiral 01/01/1997 23.691 3.057,12  80,42% 2.458,43  13,17% 402,54  

Laje do Muriaé 31/01/1963 7.341 4.999,67  82,46% 4.122,96  13,26% 662,97  

Santo Antônio de Pádua 26/02/1883 41.108 2.721,22  80,98% 2.203,61  13,38% 364,02  

Conceição de Macabu 04/01/1953 22.006 3.202,74  84,08% 2.692,83  13,55% 433,89  

Magé  09/06/1789 233.634 1.696,00  82,39% 1.397,30  13,61% 230,79  

Paty do Alferes (2013) 01/01/1989 26.758 2.704,75  82,65% 2.235,60  13,68% 370,11  

Japeri 01/01/1993 99.141 1.920,22  83,78% 1.608,82  13,71% 263,33  

Valença 17/04/1820 73.445 2.200,13  83,41% 1.835,09  14,24% 313,36  

Sumidouro  05/11/1892 15.099 3.613,81  84,73% 3.061,92  14,30% 516,93  

Paraíba do Sul 10/02/1833 42.159 2.508,17  80,58% 2.021,18  14,62% 366,57  

Itaperuna  04/07/1889 98.521 2.498,78  82,73% 2.067,23  14,81% 370,12  

Bom Jardim 06/03/1893 26.126 2.740,25  82,14% 2.250,73  14,95% 409,69  

São Fidélis  05/03/1855 37.710 2.223,87  82,28% 1.829,72  15,28% 339,90  
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Cachoeiras de Macacu 15/05/1679 55.967 2.974,92  81,61% 2.427,78  15,53% 462,12  

Rio Claro 01/01/1850 17.768 4.583,62  81,93% 3.755,45  15,64% 717,09  

Vassouras 15/01/1833 35.275 3.465,55  81,66% 2.829,86  16,10% 557,90  

Sapucaia 28/02/1875 17.608 3.791,12  79,78% 3.024,61  16,18% 613,31  

Italva 31/12/1986 14.489 3.804,79  78,47% 2.985,62  16,35% 622,08  

Paraty 28/02/1667 39.965 5.743,64  79,15% 4.546,03  16,69% 958,85  

Varre-Sai  01/01/1993 9.966 3.807,67  84,28% 3.208,97  17,05% 649,18  

Silva Jardim 06/01/1843 21.336 6.280,25  82,03% 5.151,48  17,13% 1.075,76  

Arraial do Cabo 01/01/1986 28.866 4.396,95  79,48% 3.494,75  17,14% 753,66  

Campos dos Goytacazes 02/09/1673 480.648 5.341,85  81,44% 4.350,53  17,22% 919,80  

Casimiro de Abreu 15/09/1859 39.414 7.561,87  79,60% 6.018,88  17,48% 1.321,57  

Rio Bonito 01/10/1846 57.284 3.349,44 73,64% 2.466,39  19,11% 640,11  

Natividade 22/08/1947 15.040 4.449,93  78,56% 3.496,07  19,16% 852,49  

Belford Roxo 01/01/1993 479.386 1.272,54  77,25% 983,08  19,20% 244,33  

Porciúncula 22/08/1947 18.293 3.743,71  77,24% 2.891,46  19,21% 719,11  

Miguel Pereira 26/07/1956 24.829 3.560,77  78,31% 2.788,61  19,33% 688,40  

Nilópolis 22/08/1947 158.299 1.545,91  76,83% 1.187,78  19,37% 299,46  

Armação dos Búzios 01/01/1997 30.439 7.677,29  76,34% 5.860,92  19,61% 1.505,58  

Areal 01/01/1993 11.879 4.412,54  78,67% 3.471,49  19,74% 870,81  

Queimados 01/01/1993 142.709 2.096,69  66,60% 1.396,43  20,13% 421,97  

São João da Barra 17/07/1676 34.273 12.396,85  77,07% 9.554,10  20,14% 2.496,93  

Cabo Frio 15/08/1616 204.486 4.507,33  77,91% 3.511,88  20,19% 909,92  

Cardoso Moreira 01/01/1993 12.578 4.790,02  78,22% 3.746,64  21,29% 1.019,68  

Maricá 27/08/1815 143.111 3.671,48  74,44% 2.733,20  21,40% 785,62  

Itatiaia 01/06/1989 29.996 5.063,19  74,96% 3.795,33  21,62% 1.094,72  

Mangaratiba 17/12/1892 40.008 7.554,38  73,80% 5.575,17  22,59% 1.706,65  

Mesquita 01/01/2001 170.473 1.352,11  75,20% 1.016,73  22,88% 309,38  

Barra Mansa 10/02/1833 179.697 2.403,12  66,60% 1.600,60  23,00% 552,83  

Seropédica 01/01/1997 82.090 2.414,76  74,11% 1.789,47  23,38% 564,58  

Três Rios 01/01/1939 78.998 2.899,57  74,00% 2.145,73  23,53% 682,39  

Araruama  25/08/1859 120.948 2.041,22  71,54% 1.460,34  23,64% 482,45  

Piraí 11/11/1838 27.579 6.417,00  73,62% 4.724,23  24,36% 1.562,88  

Rio das Ostras 01/01/1993 127.171 5.989,19  73,27% 4.388,11  24,95% 1.494,34  

São João de Meriti 22/08/1947 460.711 968,99  70,92% 687,22  25,21% 244,32  

Nova Iguaçu 29/07/1833 806.177 1.375,46  68,80% 946,34  25,31% 348,13  

Iguaba Grande  01/01/1997 25.354 3.075,16  70,74% 2.175,32  25,46% 783,06  

Nova Friburgo  17/04/1820 184.460 1.936,26  70,76% 1.370,09  25,76% 498,80  

Resende 29/12/1801 124.316 3.777,05  70,54% 2.664,14  25,87% 977,27  

Teresópolis 06/07/1891 171.482 2.265,39  69,82% 1.581,75  26,13% 591,86  

São Gonçalo 17/12/1892 1.031.903 1.001,39  68,76% 688,54  26,57% 266,09  

Petrópolis 27/06/1859 298.017 2.825,09  64,04% 1.809,22  26,74% 755,50  

São Pedro da Aldeia  01/02/1893 95.318 1.828,85  68,74% 1.257,20  26,89% 491,74  

Barra do Piraí  14/04/1890 96.568 1.933,47  66,25% 1.280,95  27,46% 530,96  

Volta Redonda  06/02/1955 262.259 2.836,38  63,65% 1.805,39  27,46% 778,97  

Saquarema 29/01/1861 80.915 2.426,49  67,30% 1.633,04  29,63% 719,05  

Angra dos Reis  02/10/1624 184.940 4.680,82  64,67% 3.026,91  32,03% 1.499,08  

Duque de Caxias 01/01/1944 878.402 2.164,36  64,30% 1.391,63  33,11% 716,65  

Macaé  25/01/1814 229.624 9.581,85  52,73% 5.052,62  44,46% 4.260,53  

Niterói 11/08/1819 495.470 3.640,59  50,38% 1.834,04  45,00% 1.638,36  

Itaguaí 11/02/1820 117.374 5.065,54  45,38% 2.298,62  49,23% 2.493,92  

Itaboraí 22/05/1833 227.168 2.952,51  43,48% 1.283,67  50,26% 1.484,03  

Rio de Janeiro 01/03/1565 6.453.682 3.058,71  37,93% 1.160,22  54,90% 1.679,14  

Elaboração própria                             TAB.9 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Reeitas de Transf.: constituída por todas as receitas de transferências correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Receita Própria: constituída pelas receitas tributárias, 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada 
receita destacada foram calculados com base no total das receitas correntes. 
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 A média de arrecadação própria em 2014 dos municípios do estado foi de 37,95% (a 

média nacional ficou em 17,36%). Dos 92 municípios, sete arrecadam menos de 6%. Na 

tabela abaixo constam os dez municípios que possuem menor participação da receita própria 

sobre o total de receitas correntes, sendo que cinco foram instalados após a Constituição de 

1988: Macuco (4,96%), Carapebus (5,12%), Quissamã (5,81%), São Francisco de Itabapoana 

(6,34%) e Comendador Levy Gasparian (7,63%). 

                  Em R$ 

Municípios Fluminenses: Menores Participações das Receitas Próprias nos Recursos Totais 2014 

Municípios Instalação 
População 

Estimada 2014 
Rec. Correntes 

Per capita
(1) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria(2) 
%(4) Per capita

(3) %(4) Per capita
(3) 

Santa Maria Madalena 08/06/1862 10.253 5.621,48 93,0% 5.226,16 4,94% 277,52 
Engenheiro Paulo de Frontin 19/01/1964 13.566 3.713,69 90,8% 3.372,83 4,95% 183,73 
Macuco 01/01/1997 5.380 5.861,48 93,5% 5.481,29 4,96% 290,58 
Carapebus 01/01/1997 14.713 7.326,11 94,5% 6.921,28 5,12% 374,92 
Rio das Flores 22/04/1890 8.838 5.390,50 91,6% 4.939,54 5,60% 302,02 
Quissamã 01/01/1990 22.261 11.134,46 91,4% 10.182,41 5,81% 646,37 
Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348 4.891,24 92,7% 4.531,92 5,91% 289,19 
São Francisco de Itabapoana 01/01/1997 41.343 2.889,71 91,0% 2.629,68 6,34% 183,34 
Comendador Levy Gasparian 01/01/1993 8.245 4.714,13 87,4% 4.118,70 7,63% 359,89 
Paracambi 13/11/1960 49.120 2.429,61 89,4% 2.172,34 8,48% 205,99 

Elaboração própria                           TAB.10 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Receita Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada 
foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 Segundo estudo conduzido por Bremaeker em 2016 sobre “As Finanças Municipais 

em 2014”, a média das receitas próprias per capita dos municípios brasileiros foi de             

R$ 462,00. Os municípios fluminenses em 2014 arrecadaram em média, R$ 1.107,86 em 

receita própria per capita, retirando a capital, a média cai para R$ 739,45, o que reflete o peso 

das finanças do município do Rio de Janeiro nos números do estado. Abaixo desta média 

nacional, encontramos 40 municípios, na tabela 10 listamos os dez municípios com as 

menores receitas próprias per capita. 

              Em R$ 

Municípios Fluminenses: Menores Receitas Próprias Per capita 2014 

Municípios Instalação 
População 

Estimada 2014 
Rec. Correntes 

Per capita
(3) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria(2) 
%(4) Per capita

(3) %(4) Per capita
(3) 

São Francisco de Itabapoana 01/01/1997 41.343 2.889,71 91,0% 2.629,68 6,3% 183,34 
Engenheiro Paulo de Frontin 19/01/1964 13.566 3.713,69 90,8% 3.372,83 4,9% 183,73 
Paracambi 13/11/1960 49.120 2.429,61 89,4% 2.172,34 8,5% 205,99 
Magé 09/06/1789 233.634 1.696,00 82,4% 1.397,30 13,6% 230,79 
Bom Jesus do Itabapoana 01/01/1939 35.896 2.547,50 86,8% 2.211,32 9,2% 235,45 
Tanguá 01/01/1997 32.140 2.652,90 83,6% 2.217,24 9,0% 238,15 
São João de Meriti 22/08/1947 460.711 968,99 70,9% 687,22 25,2% 244,32 
Belford Roxo 01/01/1993 479.386 1.272,54 77,3% 983,08 19,2% 244,33 
Japeri 01/01/1993 99.141 1.920,22 83,8% 1.608,82 13,7% 263,33 
São Gonçalo 17/12/1892 1.031.903 1.001,39 68,8% 688,54 26,6% 266,09 

Elaboração própria                 TAB.11 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
2014. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de 
cada receita destacada foram calculados com base no total das receitas correntes. 
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 A observação da tabela acima revela que as menores receitas próprias per capita se 

encontram em municípios com variados índices populacionais, como São Francisco de 

Itabapoana com 41.343 habitantes e per capita própria de R$ 183,34; Engenheiro Paulo de 

Frontin, com 13.566 habitantes e per capita de R$ 183,73, ou São João de Meriti e São 

Gonçalo, com populações de 460.711 e 1.031.903 habitantes e per capita de R$ 244,32 e R$ 

266,09, respectivamente. Apesar da baixa representatividade per capita da receita própria 

desses dois últimos municípios citados, o percentual de participação da receita própria sobre o 

total das receitas correntes é de respectivamente 25,2% e 26,6%, ou seja, os municípios em 

questão possuem nas receitas próprias boa parte dos recursos arrecadados. Estes municípios 

também figuram como as menores receitas correntes per capita do estado (R$ 968,99 e         

R$ 1.001,39) conforme explicitado na tabela a seguir. 

 A tabela 12 abaixo está organizada em ordem crescente com os dez municípios com as 

menores receitas correntes por habitante. Assim, poderá ser observada a desigualdade na 

equalização das bases tributárias e/ou no esforço fiscal empreendido pelas administrações 

municipais. Importante destacar que oito estão situados na região Metropolitana, todos com 

populações acima de 90.000 habitantes, o que reforça a tese defendida por muitos autores 

como Nazareth e Silva (2013), de que a redistribuição dos recursos fiscais tem-se 

demonstrado ineficiente e incapaz de reduzir as disparidades horizontais entre os municípios 

fluminenses.  

                         Em R$ 

Municípios Fluminenses: Menores Receitas Correntes Per capita 2014 

Municípios 
População 
Estimada 

2014 
Região 

Rec. Correntes 

Per capita(3) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria(2) 

%(4) Per 

capita(3) %(4) Per 

capita(3) 
São João de Meriti 460.711  Metropolitana 968,99  70,92% 687,22  25,21% 244,32  
São Gonçalo 1.031.903  Metropolitana 1.001,39  68,76% 688,54  26,57% 266,09  
Belford Roxo 479.386  Metropolitana 1.272,54  77,25% 983,08  19,20% 244,33  
Mesquita 170.473  Metropolitana 1.352,11  75,20% 1.016,73  22,88% 309,38  
Nova Iguaçu 806.177  Metropolitana 1.375,46  68,80% 946,34  25,31% 348,13  
Nilópolis 158.299  Metropolitana 1.545,91  76,83% 1.187,78  19,37% 299,46  
Magé  233.634  Metropolitana 1.696,00  82,39% 1.397,30  13,61% 230,79  
São Pedro da Aldeia  95.318  Baixadas Litorâneas 1.828,85  68,74% 1.257,20  26,89% 491,74  
Japeri 99.141  Metropolitana 1.920,22  83,78% 1.608,82  13,71% 263,33  
Barra do Piraí  96.568  Médio Paraíba 1.933,47  66,25% 1.280,95  27,46% 530,96  

Elaboração própria             TAB.12 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro, 2014. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, 
contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais 
de cada receita destacada foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 Paralelamente à tabela acima, apresentamos abaixo os municípios com as maiores 

receitas correntes per capita. Destacamos que entre os dez entes listados, apenas Macaé 
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possui população acima de 50.000 habitantes, o que revela uma alta concentração de recursos 

em municípios menos populosos. 

                 Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Receitas Correntes Per capita 

Municípios 
População 
Estimada 

2014 
Região 

Rec. 
Correntes  

Per capita(3) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria(2) 

%(4) Per 

capita(3) 
%(4) Per 

capita(3) 

Porto Real 17.970 Médio Paraíba 12.592,23 89,69% 11.293,53 9,19% 1.156,84 

São João da Barra 34.273 Norte Fluminense 12.396,85 77,07% 9.554,10 20,14% 2.496,93 

Quissamã 22.261 Norte Fluminense 11.134,46 91,45% 10.182,41 5,81% 646,37 

Macaé 229.624 Norte Fluminense 9.581,85 52,73% 5.052,62 44,46% 4.260,53 

Armação dos Búzios 30.439 Baixadas Litorâneas 7.677,29 76,34% 5.860,92 19,61% 1.505,58 

Casimiro de Abreu 39.414 Baixadas Litorâneas 7.561,87 79,60% 6.018,88 17,48% 1.321,57 

Mangaratiba 40.008 Costa Verde 7.554,38 73,80% 5.575,17 22,59% 1.706,65 

Carapebus 14.713 Norte Fluminense 7.326,11 94,47% 6.921,28 5,12% 374,92 

Piraí 27.579 Médio Paraíba 6.417,00 73,62% 4.724,23 24,36% 1.562,88 

Silva Jardim 21.336 Baixadas Litorâneas 6.280,25 82,03% 5.151,48 17,13% 1.075,76 

Elaboração própria                      TAB.13 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
2014. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita 
destacada foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 As três maiores receitas correntes per capita do estado do Rio de Janeiro excedem         

R$ 10.000,00. Entre estes se encontra o município de Quissamã, que apesar de possuir uma 

receita corrente total elevada (R$ 11.134,46), seus recursos próprios per capita alcançaram 

em 2014 R$ 646,37, o que corresponde apenas a 5,81% das suas receitas correntes. Além de 

Quissamã, o município de Carapebus também apresenta alto valor per capita em receitas 

correntes (R$ 7.326,11), e tem a menor receita própria per capita (R$ 374,92), correspondente 

a 5,12% de suas receitas correntes. Estes dois entes estão entre os mais baixos índices de 

recursos próprios do estado e entre os maiores recebedores de transferências 

intergovernamentais de royalties. 

 A tabela 14 a seguir está organizada em ordem decrescente de participação das receitas 

de transferências recebidas pelos municípios, com os respectivos valores recebidos das três 

transferências intergovernamentais estudadas neste trabalho: a Cota do FPM, oriunda da 

União, a Cota parte do ICMS, originária do estado e a transferência de Royalties, que é uma 

compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural. Segundo Baião (2013 apud 

PRADO, 2001, p. 17), "essas transferências intergovernamentais não consideram umas às 

outras, mas consistem em fluxos independentes e isolados". Nesse sentido, uma transferência 

pode suavizar ou até anular o efeito da outra. O FPM, por exemplo, beneficia municípios 

menos populosos, enquanto a parcela do ICMS, depende do dinamismo econômico do 
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município, uma vez que 75% desta parcela é meramente devolutiva e 25% é redistribuída de 

acordo com o critério estabelecido pela legislação estadual. 

                  Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Participações das Transferências Constitucionais 2014 

Municípios Instalação 
População 
Estimada 

2014 

Rec. 
Cor. Per 
Cap. (3) 

Receita de Transf.(1) Receita Própria(2) Cota FPM Cota Parte ICMS Royalties 

%(4) Per 

capita(3) 
%(4) Per 

capita(3) 
%(4) Per 

capita(3) 
%(4) Per 

capita(3) 
%(4) Per 

capita(3) 

Carapebus 01/01/1997 14.713  7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  9,1% 665,21  33,55% 2.457,89  40,41% 2.960,78  

Macuco  01/01/1997 5.380  5.861,48  93,51% 5.481,29  4,96% 290,58  18,6% 1.091,51  49,10% 2.878,04  21,04% 1.233,16  

Santa Maria 
Madalena 

08/06/1862 10.253  5.621,48  92,97% 5.226,16  4,94% 277,52  13,6% 763,65  48,28% 2.714,31  13,19% 741,22  

Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348  4.891,24  92,65% 4.531,92  5,91% 289,19  15,5% 756,64  44,73% 2.187,61  14,59% 713,64  

Rio das Flores 22/04/1890 8.838  5.390,50  91,63% 4.939,54  5,60% 302,02  12,6% 677,00  34,70% 1.870,63  22,89% 1.233,72  

Quissamã  01/01/1990 22.261  11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  4,5% 505,18  43,73% 4.868,92  41,03% 4.568,05  

São Francisco de 
Itabapoana 

01/01/1997 41.343  2.889,71  91,00% 2.629,68  6,34% 183,34  14,7% 426,12  34,53% 997,96  9,51% 274,82  

Engenheiro Paulo de 
Frontin 

19/01/1964 13.566  3.713,69  90,82% 3.372,83  4,95% 183,73  15,5% 577,16  34,54% 1.282,57  14,57% 540,96  

Porto Real 01/01/1997 17.970  12.592,23  89,69% 11.293,53  9,19% 1.156,84  5,0% 625,81  65,96% 8.306,29  6,61% 832,47  

Paracambi 13/11/1960 49.120  2.429,61  89,41% 2.172,34  8,48% 205,99  16,7% 406,03  17,11% 415,63  12,06% 292,91  

Guapimirim 01/01/1993 55.626  2.938,66  88,52% 2.601,39  11,09% 326,02  13,2% 387,08  15,26% 448,35  35,93% 1.055,95  

Duas Barras 20/08/1891 11.096  3.945,87  88,47% 3.491,04  10,38% 409,56  17,9% 705,64  43,02% 1.697,55  16,30% 643,13  

São José do Vale do 
Rio Preto 

01/01/1989 20.812  2.825,95  88,32% 2.495,78  9,79% 276,73  20,0% 564,32  30,98% 875,48  14,62% 413,22  

Quatis 01/01/1993 13.415  4.263,64  88,10% 3.756,27  9,65% 411,26  13,7% 583,66  30,71% 1.309,47  12,96% 552,73  

Mendes 11/01/1953 18.086  3.332,57  87,57% 2.918,39  8,54% 284,73  19,5% 649,38  27,53% 917,43  13,15% 438,25  

Comendador Levy 
Gasparian 

01/01/1993 8.245  4.714,13  87,37% 4.118,70  7,63% 359,89  15,1% 712,23  42,60% 2.008,27  2,49% 117,28  

Cambuci 13/04/1893 14.849  3.476,60  86,92% 3.021,70  9,49% 329,77  19,0% 659,96  34,56% 1.201,34  14,90% 517,87  

Bom Jesus do 
Itabapoana 

01/01/1939 35.896  2.547,50  86,80% 2.211,32  9,24% 235,45  17,1% 436,25  25,20% 641,98  10,77% 274,42  

São José de Ubá 01/01/1997 7.175  5.486,46  86,33% 4.736,50  10,89% 597,38  14,8% 814,55  42,32% 2.321,69  16,98% 931,77  

Carmo 26/02/1883 18074 3.176,97  86,22% 2.739,21  9,42% 299,19  20,5% 649,81  36,14% 1.148,14  15,16% 481,62  

Aperibé  01/01/1993 10.882  3.596,41  85,76% 3.084,23  11,47% 412,67  20,0% 719,51  37,98% 1.366,07  17,67% 635,54  

Itaocara 28/10/1890 22.824  2.395,66  85,62% 2.051,08  11,74% 281,14  21,5% 514,57  33,28% 797,30  15,70% 376,07  

Sumidouro  05/11/1892 15.099  3.613,81  84,73% 3.061,92  14,30% 516,93  17,9% 648,20  39,05% 1.411,37  14,41% 520,67  

Cantagalo 09/03/1814 19.792  4.302,46  84,42% 3.632,23  11,77% 506,38  13,8% 593,40  40,56% 1.745,10  11,26% 484,50  

Varre-Sai  01/01/1993 9.966  3.807,67  84,28% 3.208,97  17,05% 649,18  15,5% 589,23  38,49% 1.465,57  17,36% 661,01  

Conceição de 
Macabu 

04/01/1953 22.006  3.202,74  84,08% 2.692,83  13,55% 433,89  16,7% 533,70  28,50% 912,78  12,32% 394,57  

Japeri 01/01/1993 99.141  1.920,22  83,78% 1.608,82  13,71% 263,33  15,4% 296,16  12,95% 248,76  9,78% 187,75  

Cordeiro 01/01/1944 20.965  2.976,53  83,58% 2.487,85  10,37% 308,80  18,8% 560,20  27,80% 827,38  13,67% 406,96  

Tanguá 01/01/1997 32.140  2.652,90  83,58% 2.217,24  8,98% 238,15  18,4% 487,23  20,52% 544,51  10,86% 288,20  

Valença 17/04/1820 73.445  2.200,13  83,41% 1.835,09  14,24% 313,36  15,7% 346,47  21,07% 463,53  7,38% 162,31  

Itaperuna  04/07/1889 98.521  2.498,78  82,73% 2.067,23  14,81% 370,12  11,9% 298,02  17,56% 438,84  5,34% 133,36  

Paty do Alferes 
(2013) 

01/01/1989 26.758  2.704,75  82,65% 2.235,60  13,68% 370,11  17,4% 471,40  24,42% 660,54  12,40% 335,27  

Laje do Muriaé 31/01/1963 7.341  4.999,67  82,46% 4.122,96  13,26% 662,97  16,0% 799,93  41,76% 2.087,82  18,04% 902,14  

Magé  09/06/1789 233.634  1.696,00  82,39% 1.397,30  13,61% 230,79  13,0% 220,52  11,33% 192,18  16,16% 274,05  

São Fidélis  05/03/1855 37.710  2.223,87  82,28% 1.829,72  15,28% 339,90  21,0% 467,17  29,93% 665,63  12,30% 273,53  

Bom Jardim 06/03/1893 26.126  2.740,25  82,14% 2.250,73  14,95% 409,69  19,1% 524,46  34,18% 936,65  12,91% 353,82  

Silva Jardim 06/01/1843 21.336  6.280,25  82,03% 5.151,48  17,13% 1.075,76  8,8% 550,46  23,10% 1.450,86  30,56% 1.919,06  

Rio Claro 01/01/1850 17.768  4.583,62  81,93% 3.755,45  15,64% 717,09  14,4% 661,00  33,81% 1.549,77  10,40% 476,64  

Vassouras 15/01/1833 35.275  3.465,55  81,66% 2.829,86  16,10% 557,90  12,8% 443,93  18,03% 624,90  7,95% 275,44  

Cachoeiras de 
Macacu 

15/05/1679 55.967  2.974,92  81,61% 2.427,78  15,53% 462,12  12,9% 384,72  23,55% 700,61  27,66% 822,88  

Campos dos 
Goytacazes 

02/09/1673 480.648  5.341,85  81,44% 4.350,53  17,22% 919,80  2,0% 107,19  12,77% 681,95  50,85% 2.716,57  

São Sebastião do 
Alto 

07/12/1892 9.033  5.238,77  81,27% 4.257,45  11,91% 623,93  11,9% 622,48  40,61% 2.127,24  14,46% 757,51  

Santo Antônio de 
Pádua 

26/02/1883 41.108  2.721,22  80,98% 2.203,61  13,38% 364,02  15,7% 428,55  22,84% 621,64  9,41% 255,97  

Paraíba do Sul 10/02/1833 42.159  2.508,17  80,58% 2.021,18  14,62% 366,57  14,3% 357,71  24,56% 616,11  1,62% 40,55  
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Pinheiral 01/01/1997 23691 3.057,12  80,42% 2.458,43  13,17% 402,54  16,2% 495,74  23,53% 719,25  11,75% 359,33  

Sapucaia 28/02/1875 17.608  3.791,12  79,78% 3.024,61  16,18% 613,31  17,9% 679,61  37,42% 1.418,47  2,49% 94,58  

Casimiro de Abreu 15/09/1859 39.414  7.561,87  79,60% 6.018,88  17,48% 1.321,57 5,9% 446,97  21,71% 1.641,74  40,53% 3.065,17  

Arraial do Cabo 01/01/1986 28.866  4.396,95  79,48% 3.494,75  17,14% 753,66  10,8% 474,68  16,98% 746,71  37,54% 1.650,60  

Paraty 28/02/1667 39.965  5.743,64  79,15% 4.546,03  16,69% 958,85  7,7% 440,81  15,47% 888,76  43,14% 2.477,73  

Areal 01/01/1993 11.879  4.412,54  78,67% 3.471,49  19,74% 870,81  15,2% 671,58  36,73% 1.620,65  2,24% 99,05  

Natividade 22/08/1947 15.040  4.449,93  78,56% 3.496,07  19,16% 852,49  14,6% 650,74  26,21% 1.166,12  11,44% 509,14  

Italva 31/12/1986 14.489  3.804,79  78,47% 2.985,62  16,35% 622,08  17,8% 675,49  28,11% 1.069,52  14,06% 534,78  

Miguel Pereira 26/07/1956 24.829  3.560,77  78,31% 2.788,61  19,33% 688,40  15,5% 551,86  21,43% 763,08  10,42% 370,93  

Cardoso Moreira 01/01/1993 12.578  4.790,02  78,22% 3.746,64  21,29% 1.019,68  13,2% 634,26  32,33% 1.548,66  12,45% 596,16  

Cabo Frio 15/08/1616 204.486  4.507,33  77,91% 3.511,88  20,19% 909,92  5,6% 251,95  13,25% 597,18  36,36% 1.638,76  

Belford Roxo 01/01/1993 479.386  1.272,54  77,25% 983,08  19,20% 244,33  8,4% 107,47  17,04% 216,90  2,91% 36,99  

Porciúncula 22/08/1947 18.293  3.743,71  77,24% 2.891,46  19,21% 719,11  17,1% 641,92  24,71% 925,09  11,60% 434,39  

São João da Barra 17/07/1676 34.273  12.396,85  77,07% 9.554,10  20,14% 2.496,93  3,7% 456,90  9,19% 1.139,69  58,67% 7.273,13  

Nilópolis 22/08/1947 158.299  1.545,91  76,83% 1.187,78  19,37% 299,46  21,1% 325,47  12,67% 195,84  5,66% 87,52  

Armação dos Búzios 01/01/1997 30.439  7.677,29  76,34% 5.860,92  19,61% 1.505,58  5,9% 450,15  12,66% 972,20  40,49% 3.108,27  

Mesquita 01/01/2001 170.473  1.352,11  75,20% 1.016,73  22,88% 309,38  22,4% 302,22  14,87% 201,11  6,09% 82,34  

Itatiaia 01/06/1989 29.996  5.063,19  74,96% 3.795,33  21,62% 1.094,72  9,0% 456,80  39,62% 2.006,25  7,70% 389,68  

Maricá 27/08/1815 143.111  3.671,48  74,44% 2.733,20  21,40% 785,62  6,7% 246,20  5,68% 208,56  44,62% 1.638,10  

Miracema  03/05/1936 26.724  2.916,36  74,42% 2.170,25  11,36% 331,36  17,6% 512,72  24,73% 721,34  11,48% 334,89  

Seropédica 01/01/1997 82.090  2.414,76  74,11% 1.789,47  23,38% 564,58  12,2% 295,29  17,14% 413,94  7,21% 174,07  

Três Rios 01/01/1939 78.998  2.899,57  74,00% 2.145,73  23,53% 682,39  11,1% 322,12  21,57% 625,51  1,64% 47,64  

Mangaratiba 17/12/1892 40.008  7.554,38  73,80% 5.575,17  22,59% 1.706,65  7,0% 529,62  44,36% 3.351,38  9,22% 696,49  

Rio Bonito 01/10/1846 57.284  3.349,44  73,64% 2.466,39  19,11% 640,11  11,2% 375,88  12,04% 403,29  5,58% 187,00  

Piraí 11/11/1838 27.579  6.417,00  73,62% 4.724,23  24,36% 1.562,88  7,7% 496,83  36,08% 2.315,20  10,36% 664,96  

Rio das Ostras 01/01/1993 127.171  5.989,19  73,27% 4.388,11  24,95% 1.494,34  4,4% 261,67  11,98% 717,54  43,97% 2.633,62  

Araruama  25/08/1859 120.948  2.041,22  71,54% 1.460,34  23,64% 482,45  13,5% 275,13  13,23% 270,09  5,34% 108,95  

São João de Meriti 22/08/1947 460.711  968,99  70,92% 687,22  25,21% 244,32  11,0% 106,53  16,80% 162,80  3,62% 35,12  

Nova Friburgo  17/04/1820 184.460  1.936,26  70,76% 1.370,09  25,76% 498,80  14,4% 279,31  18,87% 365,30  4,45% 86,19  

Iguaba Grande  01/01/1997 25.354  3.075,16  70,74% 2.175,32  25,46% 783,06  17,6% 540,43  25,41% 781,46  11,15% 342,85  

Resende 29/12/1801 124.316  3.777,05  70,54% 2.664,14  25,87% 977,27  7,1% 267,68  31,98% 1.207,78  5,28% 199,26  

Teresópolis 06/07/1891 171.482  2.265,39  69,82% 1.581,75  26,13% 591,86  13,3% 300,44  15,10% 342,02  3,96% 89,63  

Nova Iguaçu 29/07/1833 806.177  1.375,46  68,80% 946,34  25,31% 348,13  4,6% 63,91  13,84% 190,38  1,90% 26,12  

São Gonçalo 17/12/1892 1.031.903  1.001,39  68,76% 688,54  26,57% 266,09  5,1% 50,87  17,10% 171,19  2,55% 25,49  

São Pedro da Aldeia  01/02/1893 95.318  1.828,85  68,74% 1.257,20  26,89% 491,74  16,8% 308,04  15,75% 288,05  7,18% 131,39  

Saquarema 29/01/1861 80.915  2.426,49  67,30% 1.633,04  29,63% 719,05  13,0% 314,49  13,19% 319,99  9,12% 221,30  

Barra Mansa 10/02/1833 179.697  2.403,12  66,60% 1.600,60  23,00% 552,83  11,9% 286,71  15,31% 367,98  3,88% 93,19  

Queimados 01/01/1993 142.709  2.096,69  66,60% 1.396,43  20,13% 421,97  11,8% 246,89  15,20% 318,79  4,96% 103,93  

Barra do Piraí  14/04/1890 96.568  1.933,47  66,25% 1.280,95  27,46% 530,96  15,7% 304,05  16,71% 323,05  7,27% 140,62  

Angra dos Reis  02/10/1624 184.940  4.680,82  64,67% 3.026,91  32,03% 1.499,08  6,1% 285,95  34,63% 1.620,78  10,76% 503,85  

Duque de Caxias 01/01/1944 878.402  2.164,36  64,30% 1.391,63  33,11% 716,65  2,5% 54,38  31,31% 677,63  5,39% 116,64  

Petrópolis 27/06/1859 298.017  2.825,09  64,04% 1.809,22  26,74% 755,50  6,1% 172,88  17,22% 486,35  2,41% 68,05  

Volta Redonda  06/02/1955 262.259  2.836,38  63,65% 1.805,39  27,46% 778,97  6,9% 196,45  29,31% 831,48  3,97% 112,55  

Macaé  25/01/1814 229.624  9.581,85  52,73% 5.052,62  44,46% 4.260,53  2,3% 224,37  18,82% 1.803,23  25,97% 2.488,67  

Niterói 11/08/1819 495.470  3.640,59  50,38% 1.834,04  45,00% 1.638,36  2,9% 103,98  14,31% 520,81  12,43% 452,64  

Itaguaí 11/02/1820 117.374  5.065,54  45,38% 2.298,62  49,23% 2.493,92  5,6% 283,51  14,39% 728,95  5,99% 303,46  

Itaboraí 22/05/1833 227.168  2.952,51  43,48% 1.283,67  50,26% 1.484,03  7,7% 226,80  7,01% 206,94  2,88% 85,10  

Rio de Janeiro 01/03/1565 6.453.682  3.058,71  37,93% 1.160,22  54,90% 1.679,14  1,4% 41,79  11,46% 350,64  1,28% 39,07  

Elaboração própria                        TAB.14 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014; Secretaria de Estado de 
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ-RJ, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada foram calculados com base no total das receitas 
correntes. 

 Para melhor análise das transferências intergovernamentais, destacaremos nas tabelas 

a seguir, os municípios com as maiores participações em receitas de transferências, FPM 

(Fundo de Participação dos Municípios), Cotas do ICMS (Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias) e transferência de Royalties, todas em relação ao total de receitas correntes. 

Conforme já visto, são diferentes os critérios de distribuição dessas fontes de receitas de 

transferências: o FPM tem um viés redistributivista; da Cota do ICMS, 75% é distribuído 

conforme a participação do município na arrecadação desse imposto estadual, e 25% de 

acordo com a lei estadual regulamentadora, o que lhe confere a condição de uma “quase 

receita própria”; e os royalties são uma compensação financeira aos municípios produtores de 

petróleo e gás natural. 

 A Tabela 15 abaixo destaca os 10 municípios com as maiores participações das 

receitas de transferência sobre as receitas correntes totais. A título de comparação, constam 

também colunas com o "per capita" desta rubrica, bem como das receitas próprias e totais, 

além da população estimada no ano de 2014 e do ano de instalação destes municípios para se 

averiguar estes entes se incluem entre os emancipados após a Constituição de 1988. 

                 Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Participações das Receitas de Transferência nos Recursos Correntes 2014 

Municípios Instalação 
População 
Estimada 

Rec. Correntes  
Per capita (3) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria (2) 
%(4) Per capita (3) % (4) Per capita (3) 

Carapebus 01/01/1997 14.713 7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  
Macuco  01/01/1997 5.380 5.861,48  93,51% 5.481,29  4,96% 290,58  
Santa Maria Madalena 08/06/1862 10.253 5.621,48  92,97% 5.226,16  4,94% 277,52  
Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348 4.891,24  92,65% 4.531,92  5,91% 289,19  
Rio das Flores 22/04/1890 8.838 5.390,50  91,63% 4.939,54  5,60% 302,02  
Quissamã  01/01/1990 22.261 11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  
São Francisco de Itabapoana 01/01/1997 41.343 2.889,71  91,00% 2.629,68  6,34% 183,34  
Engenheiro Paulo de Frontin 19/01/1964 13.566 3.713,69  90,82% 3.372,83  4,95% 183,73  
Porto Real 01/01/1997 17.970 12.592,23  89,69% 11.293,53  9,19% 1.156,84  
Paracambi 13/11/1960 49.120 2.429,61  89,41% 2.172,34  8,48% 205,99  

Elaboração própria                     TAB.15 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 
2014. 
Notas: (1) Rec. Transf.: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais foram calculados 
com base no total das receitas correntes. 

 A observação das maiores participações das transferências nos mostra que: 

1. Trata-se de municípios menos populosos, no máximo de 50.000 habitantes, entre eles 

o menor município do estado, Macuco com 5.380 habitantes; 

2. Todos possuem receitas correntes per capita acima da média nacional que é de          

R$ 2.659,00; apenas Paracambi está abaixo da média, e dois estão acima de              

R$ 10.000,00 per capita, Quissamã e Porto Real; 

3. Comparando os dados das receitas de transferências com as receitas próprias, nota-se a 

discrepância entre as referidas rubricas: nenhum dos entes relacionados auferiu mais 

de 10% em receitas próprias, além de a maioria possuir as menores receitas próprias 

per capita do estado, abaixo da média nacional (R$ 462,00) e entre as maiores 
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receitas de transferência per capita, acima da média nacional (1.808,00), o que denota 

grande dependência das transferências incondicionais (dados nacionais extraídos do 

estudo de BREMAEKER, 2016). 

 De acordo com Santos (2012, p. 14), a situação dos municípios se difere entre os que 

recebem maior cota do FPM dos que recebem maior cota do ICMS: quanto maior for a 

dependência do primeiro, maior é a fragilidade na economia municipal, ocorrendo o contrário 

com o segundo. 

 Na tabela 16 extraímos os municípios que possuem as maiores transferências de FPM 

per capita do estado do Rio de Janeiro, nota-se que nenhum dos entes possuem população 

acima de 20.000 habitantes, e suas receitas próprias per capita não atingiram R$ 700,00 no 

exercício de 2014, o que confirma a afirmação de Santos (2012, p. 14) citado no parágrafo 

anterior de que este recurso procura beneficiar os municípios de maior fragilidade econômica. 

                        Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Cotas de FPM Per capita 2014 

Municípios Instalação 
População 
Estimada 

2014 

Rec. Correntes 
Per capita

 (3). 

Receita de Transf.(1) Receita Própria(2) Cota FPM 

% (4) 
Per 

capita
 (3) 

% (4) 
Per capita

 

(3) 
% (4) 

Per 

capita
 (3) 

Macuco 01/01/1997 5.380 5.861,48 93,5% 5.481,29 5,0% 290,58 18,6% 1.091,51 
São José de Ubá 01/01/1997 7.175 5.486,46 86,3% 4.736,50 10,9% 597,38 14,8% 814,55 
Laje do Muriaé 31/01/1963 7.341 4.999,67 82,5% 4.122,96 13,3% 662,97 16,0% 799,93 
Santa Maria Madalena 08/06/1862 10.253 5.621,48 93,0% 5.226,16 4,9% 277,52 13,6% 763,65 
Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348 4.891,24 92,7% 4.531,92 5,9% 289,19 15,5% 756,64 
Aperibé 01/01/1993 10.882 3.596,41 85,8% 3.084,23 11,5% 412,67 20,0% 719,51 
Comendador Levy Gasparian 01/01/1993 8.245 4.714,13 87,4% 4.118,70 7,6% 359,89 15,1% 712,23 
Duas Barras 20/08/1891 11.096 3.945,87 88,5% 3.491,04 10,4% 409,56 17,9% 705,64 
Sapucaia 28/02/1875 17.608 3.791,12 79,8% 3.024,61 16,2% 613,31 17,9% 679,61 
Rio das Flores 22/04/1890 8.838 5.390,50 91,6% 4.939,54 5,6% 302,02 12,6% 677,00 

Elaboração própria                                  TAB.16 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
Notas: (1) Rec. Transf: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais foram calculados com base no total das 
receitas correntes. 

 Na tabela 17 estão listados os municípios com maior receita per capita de Cota Parte 

ICMS. Este recurso é proveniente dos estados que são obrigados constitucionalmente a 

repassar aos municípios vinte e cinco por cento (25%) do produto da arrecadação do ICMS, 

sendo 75% destes destinados de acordo com o valor adicionado em cada município (parcela 

denominada impositiva), e 25% repassado de acordo com a legislação de cada estado, 

denominada parcela autônoma. A lei estadual nº 2.664, de 27 de Dezembro de 1996, 

modificada pela Lei nº 5.100 de 04 de Outubro de 2007, disciplinou os critérios de repartição 

da parcela autônoma no estado do Rio de Janeiro, que segundo Nazareth e Silva (2013, p. 11), 

têm caráter eminentemente redistributivo. 
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 Stiebler (2012, p. 47) menciona em seu estudo que no estado do Rio de Janeiro, os 

critérios de repasse da Cota Parte ICMS foram baseados em dados e estudos feitos no 

momento da criação da lei estadual nº 2.664, em 1996, mas permanecem congelados, 

desconsiderando as modificações estruturais, econômicas e populacionais, ocorridas desde 

então. 

 Ratificando a explanação dada pelos autores nos parágrafos anteriores, abaixo temos a 

tabela 17 que não contempla apenas os entes com maior atividade produtiva como o caso de 

Porto Real, mas também abrange municípios de menor porte como Macuco, Santa Maria 

Madalena e São José de Ubá. Possivelmente beneficiados pela parcela autônoma do referido 

recurso, que possui caráter redistributivo. 

 Cabe observar que o maior índice per capita do estado do Rio de Janeiro quanto à 

Cota ICMS, Porto Real, na época da sua instalação possuía população de 12.095 habitantes, e 

sofreu desde então diversas alterações econômicas e populacionais. Privilegiado por uma 

legislação obsoleta, goza de elevado aporte deste recurso, tanto pela parcela impositiva, pois 

este município possui nos dias atuais elevado dinamismo econômico; quanto pela parcela 

autônoma, já que ainda é favorecido por critérios de repasse desatualizados. 

                          Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Cota Parte ICMS Per capita 2014 

Municípios Instalação 
População 
Estimada 

Rec. Correntes 
Per capita

(3) 

Receita de Transf.(1) Receita Própria(2) Cota Parte ICMS 

%(4) Per capita
(3) %(4) 

Per 

capita
(3) 

%(4) 
Per 

capita
(3) 

Porto Real 01/01/1997 17.970 12.592,23  89,69% 11.293,53  9,19% 1.156,84  65,96% 8.306,29  

Quissamã 01/01/1990 22.261 11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  43,73% 4.868,92  

Mangaratiba 17/12/1892 40.008 7.554,38  73,80% 5.575,17  22,59% 1.706,65  44,36% 3.351,38  

Macuco 01/01/1997 5.380 5.861,48  93,51% 5.481,29  4,96% 290,58  49,10% 2.878,04  

Santa Maria Madalena 08/06/1862 10.253 5.621,48  92,97% 5.226,16  4,94% 277,52  48,28% 2.714,31  

Carapebus 01/01/1997 14.713 7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  33,55% 2.457,89  

São José de Ubá 01/01/1997 7.175 5.486,46  86,33% 4.736,50  10,89% 597,38  42,32% 2.321,69  

Piraí 11/11/1838 27.579 6.417,00  73,62% 4.724,23  24,36% 1.562,88  36,08% 2.315,20  

Trajano de Moraes 25/04/1891 10.348 4.891,24  92,65% 4.531,92  5,91% 289,19  44,73% 2.187,61  

São Sebastião do Alto 07/12/1892 9.033 5.238,77  81,27% 4.257,45  11,91% 623,93  40,61% 2.127,24  

Elaboração própria                  TAB.17 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
Notas: (1) Rec. Transf: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada foram calculados com 
base no total das receitas correntes. 

 Na tabela 18 abaixo, separamos os municípios com os maiores índices per capita em 

repasses de royalties, que é uma compensação financeira proveniente da exploração do petróleo e 

gás natural. De acordo com Nazareth e Silva (2013, p. 11) estas receitas também têm contribuído 
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para agravar ainda mais as distorções e aprofundar as desigualdades horizontais na capacidade de 

gasto. Os autores advertem em seu trabalho que além de regionalmente concentrada, a distribuição 

desses recursos favorece os pequenos e médios municípios. 

 A lista abaixo está organizada em ordem decrescente de índices per capita em repasses de 

Royalties. Dentre os municípios, apenas três possuem população acima de 100.000 habitantes, 

Campos dos Goytacazes, Rio das Ostras e Macaé. Se ampliarmos a lista para vinte municípios, será 

observada presença de diversos municípios pequenos como Macuco, São José de Ubá e Laje do 

Muriaé entre os maiores per capita desta receita, ocorrência que confirma a advertência feita por 

Nazareth e Silva (2013, p. 11) de favorecimento de pequenos e médios municípios.  

 A participação deste recurso na receita corrente total é superior a 50% em dois entes: 

Campos dos Goytacazes e São João da Barra. Além de possuir o maior per capita dos Royalties em 

2014, São João da Barra também apresentou uma boa arrecadação de Receitas Próprias, visto que 

este índice per capita ultrapassou R$ 2.400,00, com um percentual de 20,14% do total de receitas 

correntes. Em contrapartida, Quissamã e Carapebus figuram entre os maiores per capita de mais 

uma transferência incondicional, além do ICMS per capita, e possuem uma das menores 

arrecadações próprias do estado. 

                          Em R$ 

Municípios Fluminenses: Maiores Repasses de Royalties Per capita 2014 

Municípios Instalação População 
Estimada 

Rec. 
Correntes 

Per capita (3) 

Receita de Transf. (1) Receita Própria (2) Royalties 

% (4) Per capita
 (3) % (4) Per  

Capita (3) 
% (4) Per capita 

(3) 

São João da Barra 17/07/1676 34.273  12.396,85  77,07% 9.554,10  20,14% 2.496,93  58,67% 7.273,13  

Quissamã  01/01/1990 22.261  11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  41,03% 4.568,05  

Armação dos Búzios 01/01/1997 30.439  7.677,29  76,34% 5.860,92  19,61% 1.505,58  40,49% 3.108,27  

Casimiro de Abreu 15/09/1859 39.414  7.561,87  79,60% 6.018,88  17,48% 1.321,57  40,53% 3.065,17  

Carapebus 01/01/1997 14.713  7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  40,41% 2.960,78  

Campos dos Goytacazes 02/09/1673 480.648  5.341,85  81,44% 4.350,53  17,22% 919,80  50,85% 2.716,57  

Rio das Ostras 01/01/1993 127.171  5.989,19  73,27% 4.388,11  24,95% 1.494,34  43,97% 2.633,62  

Macaé  25/01/1814 229.624  9.581,85  52,73% 5.052,62  44,46% 4.260,53  25,97% 2.488,67  

Paraty 28/02/1667 39.965 5.743,64 79,15% 4.546,03 16,69% 958,85 43,14% 2.477,73  

Silva Jardim 06/01/1843 21.336  6.280,25  82,03% 5.151,48  17,13% 1.075,76  30,56% 1.919,06  

Elaboração própria               TAB.18 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014; Secretaria de 
Estado de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro – SEFAZ-RJ, 2014. 
Notas: (1) Rec. Transf: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, 
industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada foram calculados com 
base no total das receitas correntes. 

 Na tabela 19 abaixo, separamos apenas os municípios fluminenses emancipados após a 

Constituição de 1988, organizados em ordem crescente de receita própria per capita dos 
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recursos municipais a fim de identificar dentre as vinte seis novas municipalidades quais as 

que possuem os maiores indicadores de transferências incondicionais. A referência de dados 

nacionais para esta análise é o estudo do Observatório de Informações Municipais de autoria 

de François E. J. de Bremaeker (2016) sobre as Finanças Municipais em 2014. 

 A observação da tabela demonstra que onze entes possuem receita própria per capita 

acima da média nacional de R$ 462,00; dez municípios arrecadam acima do índice nacional 

de participação das receitas próprias nas receitas correntes totais (17,36%); cinco municípios 

possuem receita de transferência per capita abaixo da média nacional (R$ 1.808,00) e apenas 

um município está abaixo do índice nacional de participação das receitas de transferências 

sobre o total de recursos arrecadados (67,99%). 

                    Em R$ 

Municípios Fluminenses Emancipados após a CF 1988: Menores receitas próprias per capita 2014 

Municípios Região 
População 
Estimada  

Rec. Correntes 
Per capita

 (3) 
Receita de Transf. (1) Receita Própria (2) 
% (4) Per capita

 (3) % (4) Per capita
 (3) 

São Francisco de Itabapoana Norte Fluminense 41.343  2.889,71  91,00% 2.629,68  6,34% 183,34  

Tanguá Metropolitana 32.140  2.652,90  83,58% 2.217,24  8,98% 238,15  

Belford Roxo Metropolitana 479.386  1.272,54  77,25% 983,08  19,20% 244,33  

Japeri Metropolitana 99.141  1.920,22  83,78% 1.608,82  13,71% 263,33  

São José do Vale do Rio Preto Serrana 20.812  2.825,95  88,32% 2.495,78  9,79% 276,73  

Macuco  Serrana 5.380  5.861,48  93,51% 5.481,29  4,96% 290,58  

Mesquita Metropolitana 170.473  1.352,11  75,20% 1.016,73  22,88% 309,38  

Guapimirim Metropolitana 55.626  2.938,66  88,52% 2.601,39  11,09% 326,02  

Comendador Levy Gasparian Centro-Sul Fluminense 8.245  4.714,13  87,37% 4.118,70  7,63% 359,89  

Paty do Alferes (2013) Centro-Sul Fluminense 26.758  2.704,75  82,65% 2.235,60  13,68% 370,11  

Carapebus Norte Fluminense 14.713  7.326,11  94,47% 6.921,28  5,12% 374,92  

Pinheiral Médio Paraíba 23.691  3.057,12  80,42% 2.458,43  13,17% 402,54  

Quatis Médio Paraíba 13.415  4.263,64  88,10% 3.756,27  9,65% 411,26  

Aperibé  Noroeste Fluminense 10.882  3.596,41  85,76% 3.084,23  11,47% 412,67  

Queimados Metropolitana 142.709  2.096,69  66,60% 1.396,43  20,13% 421,97  

Seropédica Metropolitana 82.090  2.414,76  74,11% 1.789,47  23,38% 564,58  

São José de Ubá Noroeste Fluminense 7.175  5.486,46  86,33% 4.736,50  10,89% 597,38  

Quissamã  Norte Fluminense 22.261  11.134,46  91,45% 10.182,41  5,81% 646,37  

Varre-Sai  Noroeste Fluminense 9.966  3.807,67  84,28% 3.208,97  17,05% 649,18  

Iguaba Grande  Baixadas Litorâneas 25.354  3.075,16  70,74% 2.175,32  25,46% 783,06  

Areal Centro-Sul Fluminense 11.879  4.412,54  78,67% 3.471,49  19,74% 870,81  

Cardoso Moreira Norte Fluminense 12.578  4.790,02  78,22% 3.746,64  21,29% 1.019,68  

Itatiaia Médio Paraíba 29.996  5.063,19  74,96% 3.795,33  21,62% 1.094,72  

Porto Real Médio Paraíba 17.970  12.592,23  89,69% 11.293,53  9,19% 1.156,84  

Rio das Ostras Baixadas Litorâneas 127.171  5.989,19  73,27% 4.388,11  24,95% 1.494,34  

Armação dos Búzios Baixadas Litorâneas 30.439  7.677,29  76,34% 5.860,92  19,61% 1.505,58  

Elaboração própria                           TAB.19 
Fonte: Censo IBGE (2014) – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; STN – Secretaria do Tesouro Nacional/FINBRA, 2014, TCE-RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 
*Não foram encontrados dados do exercício de 2014 para o município de Paty do Alferes no FINBRA e no TCE-RJ, tendo sido utilizados dados de 2013 do TCE-RJ. 
Notas: (1) Rec. Transf: constituída por todas as receitas de transferência correntes intergovernamentais, inclusive royalties; (2) Rec Própria: constituída pelas receitas tributárias, contribuições, 
patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços; (3) Os valores per capita foram calculados com base nos dados populacionais do Censo IBGE-2014; (4) Os percentuais de cada receita destacada 
foram calculados com base no total das receitas correntes. 

 A menor receita própria per capita entre os municípios emancipados após a 

Constituição de 1988 no estado do Rio de Janeiro em 2014 é do município de São Francisco 

de Itabapoana com apenas R$ 183,34. Entre os municípios que se encontram abaixo da média 
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nacional em receitas próprias per capita (R$ 462,00) há predominância de entes pertencentes 

à região Metropolitana, onde se concentra a maior parte da população fluminense. Este quadro 

se repete quando são analisadas as menores receitas correntes per capita.  

 Já a menor receita corrente per capita pertence a Belford Roxo (R$ 1.272,54). A 

análise deste recurso revela o predomínio dos municípios da região Metropolitana entre os 

que estão abaixo da média nacional (R$ 2.659,00). No entanto, apesar do baixo índice per 

capita do total das receitas correntes, estes entes possuem uma boa arrecadação própria, o que 

denota o esforço na captação deste recurso, no entanto insuficiente dado o tamanho 

populacional. 

 As disparidades regionais já foram debatidas no decorrer deste trabalho e é um dos 

assuntos preponderantes nos estudos dos autores já citados, como Nazareth/Silva (2013) e 

Bremaeker (2016), que apontam o aprofundamento das diferenças entre receitas dos 

municípios fluminenses, impulsionado pelas operações do sistema de transferências que 

beneficiam os pequenos municípios em detrimento dos grandes e muito grandes, onde estão 

concentradas populações e demandas. 

 Diante do exposto, constata-se que as transferências constitucionais estão centralizadas 

nos menores municípios do estado. O ente que obteve em 2014 a maior participação deste 

recurso em sua receita corrente total foi Carapebus 94,47%; porém em termos per capita a 

primeira posição pertence a Porto Real (R$ 11.293,53), seguido de Quissamã (10.182,41), 

Carapebus (6.921,28), Armação dos Búzios (5.860,92), e Macuco (5.481,29). Exceto Búzios, 

o restante possui população abaixo de 30.000 habitantes.  

 Já o índice de arrecadação própria destes municípios sobre a receita corrente total não 

atinge 12%, novamente excetuando Armação dos Búzios que alcançou 19,61%. Em termos 

per capita os destaques negativos são Quissamã e Carapebus, que obtiveram (R$ 646,37) e 

(R$ 374,92) per capita em recursos próprios, e positivos em transferências per capita (R$ 

10.182,41) e (R$ 6.921,28) respectivamente, indicando forte dependência de recursos 

externos, sobretudo dos royalties. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O objetivo geral do trabalho foi identificar o grau de dependência dos municípios 

fluminenses instalados após a Constituição Federal de 1988 em relação às transferências 

constitucionais. Porém, não se limitou apenas a esta análise, pois realizou comparações com 

municipalidades mais antigas para detectar possíveis causas desta dependência.  

Com esta finalidade, examinou a legislação pertinente às emancipações no Brasil nos 

diversos períodos históricos, enfatizando a eclosão emancipacionista ocorrida no Brasil no 

período pós Constituição de 1988; conceituou o Federalismo Fiscal Brasileiro, o Sistema 

Tributário Nacional e as Transferências Intergovernamentais; e finalmente realizou uma 

análise quantitativa das fontes de recursos dos municípios fluminenses. No decurso desta 

pesquisa algumas conclusões foram possíveis de serem extraídas dos textos e dados 

estudados. 

 As informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmaram 

que após a promulgação da Constituição de 88 o Brasil sofreu um aumento significativo da 

sua malha municipal. Este aumento se deu com o predomínio da instalação de unidades com 

baixa densidade demográfica, que visavam, segundo os autores citados neste trabalho, uma 

elevação dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Esta informação foi 

ratificada neste estudo com a análise da tabela 3 que identificou os 26 municípios 

emancipados no estado do Rio de Janeiro após a CF 88, sendo que dezesseis desses novos 

entes possuíam população abaixo de 20.000 habitantes.  

Na tabela 16 encontram-se os dez municípios fluminenses com as maiores 

transferências per capita do FPM no estado do Rio de Janeiro. Desses, quatro foram 

emancipados após a Constituição de 1988 constatando-se também o predomínio de entes de 

pequeno porte demográfico, o que corrobora com a afirmativa de Nazareth e Silva (2013, p. 

11) de que os critérios de rateio deste recurso beneficia municípios menos populosos. 

 O estudo agregado comparativo baseado nas informações da tabela 6 entre os 

municípios emancipados antes e depois da Constituição de 1988 demonstra taxas mais 

elevadas das receitas de transferência dos entes emancipados após a Carta de 88, sendo a 

maior diferença percentual no repasse do FPM. Diversamente das receitas de transferências, 

as receitas próprias atingem maior vulto nos municípios mais antigos, mesmo separando os 
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dados da capital, que impactam significativamente no resultado, ficando latente a discrepância 

entre os dois grupos. 

 Nas tabelas 7 e 8 estão agregados os entes por classes de tamanho de população, 

evidenciando alta concentração de recursos nos municípios de menor densidade demográfica, 

impulsionada primordialmente pelas transferências constitucionais. A tendência dos valores 

per capita da receita de transferências é de declínio à medida que se eleva o porte 

demográfico dos municípios. Convém destacar que movimento inverso é observado com 

relação às receitas próprias devido ao aumento do nível de urbanização do ente já que a 

arrecadação per capita própria se eleva por conta das características urbanas dos tributos 

municipais. Até o nível 4 das classes de tamanho de população, os percentuais de participação 

da arrecadação própria no total das receitas correntes não atingem a média nacional, 

indicando uma forte dependência de recursos de transferência. 

 A desigualdade na distribuição das receitas públicas no estado se evidencia ao analisar 

as tabelas 12 e 13 que listaram respectivamente as dez menores e maiores receitas correntes 

totais per capita. Entre os menores tem-se a predominância dos municípios da região 

Metropolitana, onde há elevada concentração populacional e, portanto maior demanda por 

ações públicas. Já nos maiores, a hegemonia é dos municípios que possuem elevado 

percentual de participação de royalties nas receitas correntes, e de baixa concentração 

populacional, à exceção de Macaé. Fato relevante é que entre os maiores per capita de receita 

corrente total, encontram-se municípios com baixo per capita de arrecadação própria, 

compensados por elevados índices de transferências constitucionais. 

 A análise da tabela 19 onde são listados apenas os municípios emancipados após a 

Constituição de 1988, revela que todos apresentam um percentual acima de 65% de receitas 

de transferências em relação às suas receitas correntes. Quanto à receita própria per capita, 

existem municipalidades que não arrecadam nem 6% do total de suas receitas correntes mas 

estão entre as maiores receitas correntes per capita do Brasil (Carapebus e Quissamã), o que 

expõe uma total vulnerabilidade econômica em relação a qualquer crise fiscal que possa vir a 

assolar os entes transferidores (União e estados). Há ainda entes que arrecadam mais de 20% 

do total das receitas correntes, caso dos municípios veranistas como Rio das Ostras e Iguaba 

Grande na Baixada Litorânea; Mesquita e Seropédica na região Metropolitana; Cardoso 

Moreira no Norte Fluminense; e Itatiaia no Médio Paraíba. 
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 De todo exposto, conclui-se que há elevada dependência das transferências 

constitucionais na maioria dos municípios fluminenses emancipados após a Constituição de 

1988, porém tal fato não é exclusivo deste grupo de entes, pois se manifesta também nas 

demais municipalidades do estado do Rio de Janeiro, originado principalmente pelas 

características inerentes ao federalismo fiscal brasileiro e ao Sistema Tributário Nacional. 
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