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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, quarenta e sete por 
cento na seguinte forma: (Vide Emenda Constitucional nº 17, de 1997)

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre produtos industrializados quarenta e oito por 
cento na seguinte forma: (Redação dada pela 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 Consti-
tucional nº 84, de 2014.)

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Distrito Federal; (Vide Lei Complementar nº 
62, de 1989.) (Regulamento.)

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Par-
ticipação dos Municípios; (Vide Lei Complementar nº 62, de 1989.) 
(Regulamento.)

c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao 
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através 
de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os 
planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada, ao semiári-
do do Nordeste, a metade dos recursos destinados à Região, na forma 
que a lei estabelecer; (Regulamento.)

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será 
entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano; (In-
cluído 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. (Regulamento.)

III - do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio 
econômico prevista no art. 177, § 4º, vinte e cinco por cento para os Estados 
e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a 
que refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Incluído pela Emenda Cons-
titucional nº 42, de 2003)
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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 des-
tinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004.)

§ 1º Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto 
no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e pro-
ventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158, I.

§ 2º A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a vinte 
por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual excedente 
ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o 
critério de partilha nele estabelecido.

§ 3º Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por cento 
dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os critérios 
estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e II.

§ 4º Do montante de recursos de que trata o inciso III que cabe a cada Estado, 
vinte e cinco por cento serão destinados aos seus Municípios, na forma da lei a 
que se refere o mencionado inciso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, 
de 19.12.2003.)

As questões tributárias encontram-se no foco de atenção dos pro-

ponentes das modificações. Conforme visto na primeira parte desta obra, 

foram identificadas 21.499 propostas de modificação em dispositivos na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) em 

todas as Proposta de Emenda à Constituição (PECs) apresentadas no perí-

odo entre os anos de 1988 e 2017. Cabe ressaltar aqui que há 1.002 propos-

tas de modificações referentes à repartição das receitas tributárias, número 

este que somente fica atrás das propostas atinentes ao processo legislativo 

(1.100) e à segurança pública (1.224). Propostas apresentando como objeto 

os dispositivos referentes aos impostos dos Estados e do Distrito Federal 

também merecem destaque, visto que vêm logo após as propostas tocantes 

à repartição das receitas tributárias, totalizando 941. Estes dados permitem 

alçar a tributação ao patamar de um dos quatro “macrotemas” recorrentes 

nas PECs analisadas. Cerca de 17% do total das propostas de modificações 

apresentadas estão contidas no título referente à tributação e orçamento.
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A presente análise tem por objeto as PECs que tenham como foco 

a repartição das receitas do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) com o Fundo de Participação dos Estados 

e do Distrito Federal (FPE) e com o Fundo de Participação dos Municípios 

(FPM). O dispositivo utilizado para investigação foi o art. 159 da CRFB/1988, 

que trata do repasse, pela União Federal, de 49% do produto da arrecada-

ção do IR e IPI aos Estados e aos Municípios. A partir da busca realizada, 

foram identificadas 117 PECs apresentando alguma modificação ao art. 159.

No anseio de sistematizar minimamente a breve análise que ora se 

propõe a fazer das propostas identificadas em torno da repartição do IR 

e do IPI, optou-se por proceder a partir dos seguintes pontos de atenção: 

a) percentual da repartição na data da propositura da PEC e percentual 

pretendido pela PEC; b) PECs originadas na Câmara dos Deputados (CD) e 

PECs originadas no Senado Federal (SF); c) quantidade de PECs por ano; 

d) o fundo ou a área de destinação do percentual da repartição. Após esta 

breve análise descritiva, far-se-á um breve comentário técnico acerca da 

repartição das receitas tributárias.

Inicialmente, vale destacar que, das 117 propostas apresentadas, 83 

são da CD (70,9%) e 34 são do SF (29,1%). Com relação aos anos em que 

foram apresentadas, cumpre registar que 12 foram em 1995, 11 foram em 

2015 e dez foram em 2003. Das 117 propostas, 49 foram arquivadas, 59 es-

tão em tramitação, sete foram aprovadas na CD, no SF e pelo Presidente da 

República e duas estão prontas para pauta.

A redação atual do art. 159 prevê que a União entregará: 

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) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 

dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participa-

ção dos Municípios;
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c) três por cento, para aplicação em programas de financiamento ao setor 

produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 

instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regio-

nais de desenvolvimento, ficando assegurada, ao semiárido do Nordeste, a 

metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer;

d) um por cento ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entre-

gue 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 industrializa-

dos, 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 des-

tinação a que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 44, de 2004.) 

No que toca aos fundos ou áreas de destinação dos percentuais pro-

postos para modificação, observou-se que, do total das PECs apresentadas, 

26 possuem a intenção de ampliar os tributos federais, dos quais haverá a 

repartição das respectivas receitas para os Estados, para os Municípios e/

ou em prol do desenvolvimento regional, bem como a intenção de majorar 

o percentual da destinação para os respectivos fundos e/ou outras áreas; 

17 incorporam a preocupação de destinar mais recursos para os Municípios; 

14 estão voltadas para fortalecer o desenvolvimento regional; sete preten-

dem alocar mais recursos para os Estados; sete têm por objeto um fundo 

de promoção da igualdade racial; quatro se dedicam à educação, enquanto 

outras quatro têm como foco mais recursos tanto para os Estados como 

para os Municípios; três são voltadas para segurança; duas estão ligadas 

tanto ao FPE e ao FPM como ao desenvolvimento regional; outras duas 
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propostas estão voltadas para a educação e para a Amazônia e outras duas 

PECs para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo 

das Regiões Norte e Nordeste, por meio de suas instituições financeiras de 

caráter regional. Por fim, foram identificadas propostas isoladas, cuja pre-

ocupação quanto à destinação dos recursos se insere em diferentes áreas, 

tais como a área social, áreas indígenas demarcadas, piscicultura e setor 

pesqueiro, segurança, combate à pobreza, Sudene, saúde, ciência e tecno-

logia, exportação, emergência e calamidade pública e meio ambiente.

A repartição das receitas tributárias, matéria afeita ao campo do Direi-

to Financeiro, garante aos Estados e Municípios receita adicional à receita 

que eles auferem a partir da competência que lhes é outorgada pela Consti-

tuição para a instituição e cobrança de impostos. Vale ressaltar que, mesmo 

sendo detentores de competência privativa para a instituição e cobrança 

do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), do Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre 

a Transmissão causa mortis e Doação (ITCD) – no caso dos Estados – e do 

Imposto sobre Serviços (ISS), do Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter-

ritorial Urbana (IPTU) e do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) 

– no caso dos Municípios, os entes regionais e os entes locais da federação 

dispõem de muito menos recursos do que a União Federal. Esta possui a 

competência para a instituição da maioria dos impostos previstos na Cons-

tituição, bem como para as contribuições sociais e especiais que podem 

proporcionar um volume ainda maior de receita. Em outras palavras, sem 

adentrar precisamente em toda a tipologia dos tributos hoje existentes, a 

distribuição da competência tributária e consequentemente da respectiva 

receita dela advinda é manifestamente desproporcional a favor da União 

Federal, fato que é público e notório e que aqui é meramente ratificado.

O modelo de federalismo fiscal que se apresenta hoje na Constituição 

não funciona. Basta observar diariamente na mídia a situação de precarie-

dade financeiro-orçamentária em que se encontra a maioria dos Estados e 

a quase totalidade dos Municípios no território nacional, enquanto a União 

Federal possui, com larga distância, mais recursos para custear suas des-

pesas, desde a folha de pagamento até seus investimentos mais diversos. 

Todo este cenário, que é de amplo e geral conhecimento, pode ser ao me-
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nos mitigado com a intenção comum que se observa na maioria das PECs 

acima mencionadas de destinar um percentual maior da arrecadação do IR 

e do IPI (e até mesmo de outros impostos e contribuições) para os Estados 

e para os Municípios. Esta preocupação não é isolada, tanto que ela se faz 

presente em 117 propostas de modificação do art. 159 da Constituição.

Em sede conclusiva, pode-se afirmar que as PECs acima brevemente 

analisadas – dentro da proposta de uma objetiva e curta resenha acerca do 

dispositivo selecionado – demonstram que há uma relevante preocupação, 

denotada pela quantidade de propostas apresentadas, com relação à in-

tenção de melhoria da situação financeiro-orçamentária dos Estados e dos 

Municípios. Da nossa parte, não temos qualquer dúvida de que especial-

mente os Municípios devem ser beneficiados com um percentual maior na 

repartição da arrecadação, não apenas do IR e do IPI, mas possivelmente 

de outros tributos federais também.1 

1 Obviamente que a proposta que aqui defendemos para a repartição das receitas tributárias precisa ser 
detalhada e aprofundada em sede própria. Os breves comentários que aqui foram apresentados apenas 
sinalizam na direção de uma reforma constitucional substancial e urgente, visando a proporcionar, no mínimo, 
maior participação dos Estados e dos Municípios na arrecadação dos impostos federais. Como a reforma é 
viável juridicamente, falta apenas consenso político.
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