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Fundo constitucional do DF: viabilidade
de novos aportes de recursos!

Marcos Tadeu Napoleão de Souza2

Resumo

o presente ensaio examina a viabilidade política para aumentar os
recursos destinados pela União ao Fundo Constitucional do Distrito Fe
deral (FCDF), com o objetivo de financiar a totalidade dos gastos com
saúde e educação do Governo do Distrito Federal (GDF). O ensaio des
taca a condição institucional sui generis do Distrito Federal como uma
espécie de ''entidade heteróclita", que não é nem Município, nem Estado,
mas entidade singular que integra a federação brasileira. Esta condição
especial do Distrito Federal é levada em conta na análise, tanto em seus
aspectos favoráveis em relação à competência tributária mais abrangente,
na comparação com os demais entes políticos, quanto em relação à abran
gência dos encargos, especialmente em áreas estratégicas como saúde,
educação e segurança pública.
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Abstract

This paper examines the political viability to increase the resources al
located by the Union to the Comtitutional Fund o/ the Federal District
(FCDF), in order to fund aU the spending on health and education o/the
Government o/the Federal Distriet (GDF). The essay highlights the imtitu
tional condition sui generis o/the District Federal as a kind o/ "heteroclite
entity" that is neither city nor state, but a singular entity that integrates the
Brazilian federation. This special condition o/the Federal District is taken
into account in the analysis, both in its positive aspects, such as the broader
tax jurisdiction, and its negative ones, such as the bigger scope o/expemes,
especially in strategic areas such as health, education andpublic security.

Artigo baseado em estudo divulgado em meio eletrônico na Biblioteca Digital da Câmara dos
Deputados. http://bd.camara.gov.brlbd/handlelbdcamaral6S04 (Acesso em 30-S-2012).
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1. Introdução

Este ensaio analisa a viabilidade política pata ampliat o montante de
recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com o
objetivo de financiar a totalidade dos gastos com saúde e educação do
Governo do Distrito Federal (GDF). Alega-se que a União deve mesmo
assumir integralmente o financiamento dos gastos do Governo do Distri
to Federal em áreas estratégicas como saúde, educação e segurança públi
ca, repassando os recursos correspondentes ao governo local por meio do
citado Fundo Constitucional do Distrito Federal.

Os defensores dessa reivindicação valem-se da tese de que a atreca
dação de tributos da União no Distrito Federal é maior que a soma de
recursos repassada ao Fundo Constitucional do Distrito Federal. Assim,
o montante atrecadado pela União em Brasília deveria ser destinado in
tegralmente ao FCDE

Nada obstante, não se pode perder de vista a natureza institucional
sui generis do Distrito Federal, muito bem catacterizada em decisão do
Supremo Tribunal Federal (ADI n.a 3.756-lIDF), que examinava a con
trovérsia instalada à época na aplicação das restrições impostas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal aos gastos de pessoal no Governo do Distrito
Federal, na qual o Ministro Cezar Peluso classificou de modo igualmente
original a estrutura orgânica do Distrito Federal como uma espécie de
"entidade heteróc!ita", que não é nem Município, nem Estado, mas enti
dade singulat que integra a federação brasileira.3

Na verdade, trata-se de uma condição particularmente privilegiada,
já que o Distrito Federal desfruta, ao abrigo da Constituição, de com
petência tributária bastante abrangente, ainda que exerça atividades de
prestação de serviço público muito amplas, ao mesmo tempo próprias
dos Estados e dos Municípios (att. 32, § 1°, CF).

É conveniente ponderat que algumas das instituições públicas nm
damentais do Distrito Federal, ao contrário do que ocorre nos Estados,
são organizadas, mantidas e tuteladas pela União, enquadrando-se nesta
condição o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública.
Além disto, os serviços públicos essenciais nas áreas de educação, saúde
e segurança pública, a cuja prestação o Governo do Distrito Federal está
jungido, são financiados, em escala considerável, pela União, por meio

3 ]oséAfonso da Silva, citado pela acionante na AO! n.O 3.756-1 - DF, pontifica que o Distrito Fede
ral não é Estado, como também não é Município. Em cenas aspectos, este singular ente da federação
brasileira é mais do que o Estado, porque lhe cabem competências legislativas e tributárias reservadas
aos Estados e aos Municípios (arts. 32, § l° e 147). Sob outros aspectos, o Distrito Federal é menos
do que os Estados, porque algumas de suas instituições fundamentais são tuteladas pela União.
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do aqui referido Fundo Constitucional do Distrito Federal, que integra o
Orçamento Geral da União - OGU.4

No entanto, se, por um lado, o Governo do Distrito Federal é bene
ficiado com recursos federais em proporções superiores às transferências
da União para as demais unidades da federação, por outro, não se pode
ignorar o elevado grau de exposição a que está submetido o Governo
do Distrito Federal no exercício de suas responsabilidades. A Capital
do País foi elevada precocemente à condição especial de patrimônio da
humanidade e hospeda os três poderes da república, e neles os núcleos
centrais da burocracia federal, civil e militar, inúmeros organismos in
ternacionais, o corpo diplomático de mais de uma centena de países de
todos os continentes, desde os mais importantes na cena mundial aos de
menor expressão, mas todos igualmente dignos da mesma atenção por
parte do Poder Público Local.

Zelar, pois, pela boa gestão da Capital do País constitui tarefa
complexa e de elevados custos políticos porque neste caso sucessos e,
principalmente, desacertos e fracassos trazem repercussões no País e
no Exterior, que extrapolam, pois, os limites estreitos de sua dimensão
territorial.

Tradicionalmente, aqui e alhures, os fracassos e desacertos são mais
explorados pela mídia por terem grande repercussão na opinião pública
brasileira. Na maioria das situações, eles contribuem para reforçar a per
cepção, que parece ter muitos adeptos no País, de que ao longo dos seus
cinquenta anos, Brasília, a despeito de ter adquirido autonomia política,
exacerbou em sua dependência financeira da União e incorreu em maze
las conhecidas de todos em sua condução política.

Por oportuno, tal fato não é uma particularidade de nossa Capital
Federal. As cidades administrativas, criadas nos moldes de Brasília,
tendem mesmo a não dispor de autonomia financeira, pelos menos
durante um bom tempo, cabendo aos respectivos governos federais
(ou estaduais) complementarem os custos de sua gestão. Nestas cir
cunstâncias, o que diferencia cada caso é justamente o grau de depen
dência fiscal e a eficiência na aplicação e gestão dos recursos públicos
colocados à disposição dos gestores para a administração das cidades
inscritas nessa categoria.

Estas anotações sobre a singularidade na qual está inserido o Governo
do Distrito Federal são determinantes para avaliar de modo mais neutro

4 CF - Art. 21, XIII e XIV - Compete à União: a) otganizat e mantet o Podet Judiciário, o Minisretio
Público e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territ6rios; e organizar e manter a policia ci~

vil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência
financeira ao Distrito Federal para a execuçáo de serviços públicos, por meio de fundo pr6prio.
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se o montante de recursos aportados no Fundo Constitucional do Dis
trito Federal é suficiente ou não para assegurar ao Governo do Distrito
Federal condições razoáveis para o pleno exercício de suas importantes
funções na prestação de serviços públicos na Capital do País.

2 •A criação do FCDF e seus desdobramentos

2.1. Aspectos Normativos do FCDF

A Lei n.O 10.633, de 27 de dezembro de 2002, instituiu o Fundo
Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com a finalidade de prover
os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da
polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal,
e para complementar os recursos do GDF na execução dos serviços
públicos de saúde e educação, nos termos do inciso XIV do art. 21 da
Constituição Federal. Os recursos do FCDF são repassados pela União
ao Governo do Distrito Federal até o dia cinco de cada mês, à razão de
duodécimos, e não estão condicionados a resultados ou metas previa
mente acordadas entre as partes.

A criação do FCDF substituiu prática predominante até então que
facultava à União repassar recursos para o Governo do Distrito Federal
em montantes definidos nas desgastantes discussões - ano após ano
- em torno do orçamento federal, competindo em igualdade de con
dições com as demais áreas do governo federal. As autoridades econô
micas federais detinham maior grau de liberdade na fixação e liberação
dos repasses, enfim, maior autonomia para resistir a pressões políticas
por aumento dos valores, especialmente nos momentos mais agudos de
queda na arrecadação.

Em suma, as transferências de recursos federais ao GDF eram livremente
negociadas entre as partes, mas sempre sujeitas ao humor das autoridades fe
derais, fortemente dependentes das peculiaridades de cada conjuntura fiscal.

A principal novidade trazida pela nova legislação foi a aprovação e de
finição de uma regra para o repasse dos valores transferidos pela União ao
GDF, a partir do estabelecimento em lei do montante de R$ 2,9 bilhões
para o exercício financeiro de 2003, com atualização monetária automá
tica, dada pela variação da receita corrente líquida (RCL) da União, cujo
cálculo leva em conta a razão entre:

I - a Receita Corrente Líquida (RCL) no período de doze meses en
cerrado em junho do exercício anterior ao do repasse do aporte
anual de recursos; e
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II - a Receita Corrente Líquida (RCL) no período de doze meses
encerrado em junho do exercício anterior ao referido no inciso L

A adoção da nova sistemática reduziu consideravelmente os níveis de
incerteza por parte do GDF em relação aos repasses do Governo Federal
destinados às atividades de segurança pública e aos serviços públicos de
saúde e educação, porque esses repasses por conta do Fundo aqui referido
tornaram-se imunes aos rumos nem sempre previsíveis da política fiscal
do governo federal, resistindo a eventuais restrições orçamentárias e fi
nanceiras (contingenciamentos), derivadas de frustrações na arrecadação
federal, particularmente em momentos de crise econômica ou em meio
ao esforço fiscal de trazer a dívida pública a patamares mais confortáveis
em relação ao produto.

Se a criação do Fundo reduziu as incertezas em relação aos repasses
do Tesouro Nacional destinados ao Distrito Federal, associadas às sempre
penosas negociações entre as partes a cada ano, ela adicionou uma restri
ção de ordem política para o GDF, qual seja: aumenta consideravelmente
as resistências das autoridades federais em repassar recursos para o finan
ciamento das atividades de segurança pública, educação e saúde além do
estabelecido nas regras de funcionamento do FCDE

Para a União, a criação e regulamentação do FCDF acabaram por
introduzir um elemento a realçar ainda mais o elevado grau de rigidez de
nossa execução orçamentária, citada entre as fragilidades de nossa políti
ca fiscal, na comparação com a experiência internacional, porque reflete
combinação explosiva de despesas protegidas por vinculações constitucio
nais ou legais com despesas obrigat6rias, incompressíveis por determina
ções constitucionais ou pela força política de seus beneficiários.

A excessiva rigidez da execução orçamentária, não obstante os
méritos individuais de boa parte dos pleitos regionais e setoriais, in
clusive os das lideranças políticas do Distrito Federal no sentido de
aumentar os recursos do FCDF, tende, em tese, a reduzir a eficiência
operacional dos setores ungidos por vinculações, cria sérias dificulda
des para a União nos ajustes fiscais de curto prazo, sobretudo diante
de turbulências no mercado, respingando sempre nos já baixos níveis
dos investimentos públicos.

A dependência de transferências dos governos centrais para os sub
nacionais, sobretudo as sem condicionalidades, tende a produzir in
centivos (não desejados) para que o gestor local acabe não envidando
esforços para minimizar seus custos, especialmente com a burocracia,
ou pode se constituir num desestímulo no esforço de arrecadação dos
tributos pr6prios. Além disto, as assimetrias de informação entre gover-
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nos concedentes e os receptores de transferências, entre a burocracia e
eleitores locais, podem criar ambiente propício para reproduzir o fenô
meno conhecido na literatura como ''fiscal illusion", com potencial nada
desprezível para anular parte dos ganhos econômicos do federalismo
fiscal, entre os quais os associados à proximidade entre contribuintes e
governantes, pressupondo-se maior vigilância da população alvo (local)
quanto ao bom uso dos recursos públicos. 5

Mesmo que outras razões possam ter influência sobre o fenômeno
aqui sugerido, dados da Tabela 1 indicam que os gastos correntes do
GDF apresentaram forte tendência de crescimento a partir de 2003, jus
tamente o ano que entrou efetivamente em operação o Fundo Constitu
cional do Distrito Federal.

Tabela 1 - Gastos Correntes - GDF

Período Anterior àVigência do FCOF Vigência do FCOF

Ano 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

R$ 7,2 7,1 7,4 7,6 8,2 9,1 9,0 9,7 10,4 11,1 11,9 13,4 14,0 15,4Bilhões'

Fonte: PEREIRA FILHO, Oliveira Alves (Nota 3, pg 19)
• valores corrigidos a preços de 2008 (IPCA médio)

o Gráfico 1 ilustra de modo ainda mais claro o impacto das transfe
rências da União por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal
no comportamento dos gastos correntes do Governo do Distrito Federal,
o que não significa necessariamente que esta fonte de recursos tenha sido
o único determinante de tais aumentos.

5 PEREIRA FILHO, Oliveira Alves. "Impactos das Traosfetências Intetgovetnamentais no Federa
lismo Brasileiro: uma avaliação do Fundo Constitucional do Distrito Federal sob os aspectos de
equidade fIScal e eficiência econômica". 2° lugar entte os Tópicos Especiais de Finanças Públicas. XIV
Ptêmio Tesouro Nacional. 2009. Brasília. DF. Pg. 13.
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Gr.lifico 1- Cn!scimento dos GIRos Conentes- - GDF
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Para PEREIRA FILHO, os supostos benefícios políticos advindos da
miopia dos contribuintes podem ser apropriados pelos governantes locais
e pela burocracia, mais bem informados sobre os meandros legais e sobre
os verdadeiros impactos econômicos desses repasses, isto porque, se re
portando a MENDES apudBIDERMAN; ARVATE:

"Os cidadãos de uma comunidade sabem quanto pagam de
impostos ao governo, mas não conhecem o montante de di
nheiro que 'vem de fori, ou seja, que chega via transferên
cias. Seria dispendioso, para o contribuinte, obter esse tipo
de informação. Aproveitando-se dessa assimetria de informa
ções, o governante local conseguiria esconder do eleitorado
o real valor recebido em transferências, de modo a induzi-lo
a subestimar o real custo de produção de bens públicos. Daí
porque um aumento das transferências recebidas permitiria
ao governante expandir o gasto, enquanto um aumento da
renda local, que levaria à expansão da arrecadação tributária,
não resultaria em aumento equivalente da despesa, pois, nes
se caso, o eleitor teria informações suficientes para monitorar
adequadamente as ações do governante."?

A partir dos pontos assinalados, passaremos a nos concentrar no exa
me dos elementos que envolvem os repasses de recursos do Governo Fe
deral ao Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) nos últimos
exercícios financeiros, a partir do início de sua vigência em 2003.

2.2 - Uma avaliação mais objetiva do FCDF

A avaliação de um mecanismo fiscal como o Fundo Constitucional
do Distrito Federal (FCDF) deve considerar a sua inserção e o seu papel
no modelo mais amplo de federalismo fiscal adotado no País, reconheci
do pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) como dos mais descen
tralizados do mundo, segundo o qual não se deve dispensar a um único
ente federado tratamento privilegiado, em respeito à equidade fiscal do
sistema, tanto na definição das competências tributárias, como na confi
guração das transferências intergovernamentais.

Mesmo diante de tais princípios, o Distrito Federal acabou se benefi
ciando de tratamento privilegiado do legislador federal já que arrecada ao
mesmo tempo tributos de competência dos Estados e dos Municípios, é con
templado pelos repasses dos Fundos de Participação dos Estados (FPE) e dos
Municípios (FPM), além de receber os recursos do Fundo Constitucional do

7 PEREIRA FILHO, Oliveira Alves. Nora 3. Pg. 14.
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Distrito Federal, rara exceção na construção de nosso modelo de federalismo
ftscal, especialmente no que concerne às transferências entre governos.

Ao analisar os critérios de repartição dos recursos do Fundo de Partici
pação dos Estados (FPE), MENDES questiona até mesmo a inserção do
Distrito Federal entre os Estados do Norte, Nordeste e do Centro Oeste, de
menor capacidade ftscal, beneftciários, como sabemos, de 85% dos recursos
do FPE. Para o citado autor, o Distrito Federal tem perftl ftscal diferenciado
dos demais Estados daquelas regiões, não só porque dispõe de maior capa
cidade ftscal, em face de sua elevada rendaper capita, e mas por contar com
os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal.8

Assim sendo, qualquer movimentação política no sentido de promover
mudanças nos critérios de repartição dos recursos do FCDF, especialmente
com o objetivo de aumentar o seu montante, deve ser conduzida pelos
interessados com muita cautela, mesmo porque o retrocitado Fundo vem
sendo alvo de muitas especulações no Congresso Nacional. Entre outras,
um representante do Estado de Goiás na Câmara dos Deputados, em entre
vista à imprensa local, pregava a destinação dos recursos deste Fundo para
os Municípios do Entorno do Distrito Federal, pertencentes aos Estados
de Goiás e de Minas Gerais. Em outra ocasião, um Deputado Federal de
um Estado do Nordeste acenava para a hipótese de incluir outros Estados
entre os beneftciários do Fundo Constitucional do Distrito Federal, só não
levando à frente a empreitada porque admitia as diftculdades inerentes à
mudança do texto constitucional para colocar em prática seu intento.

Na mesma direção, parece arriscada a defesa da tese sustentada por um
ilustre representante do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, de
que sendo a soma da arrecadação de tributos da União na jurisdição ftscal
do Distrito Federal maior que o montante repassado ao Fundo Constitu
cional do Distrito Federal pela União, seria razoável que o produto desta
arrecadação fosse repassado ao GDF à conta do referido Fundo.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil divulgava até o ano de 2002
relatórios circunstanciados sobre a arrecadação federal por Estado, não
mais o fazendo a partir daquele ano. Há motivos técnicos que parecem
justiftcar essa interrupção, uma vez que nem sempre a arrecadação dos
tributos e contribuições federais guarda relação direta e estreita no plano
espacial com os fatos que lhe deram origem.

A título de ilustração, empresas sediadas em São Paulo, mas com ft
liais em todo o País, que recolhem o imposto de renda da pessoa jurídica
na capital paulista, poderiam passar uma falsa impressão de que toda a sua
movimentação econômica se deu naquele Estado. O mesmo fenômeno

8 MENDES, Marcos. Nota 4. Pg. 16.
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deve ocorrer no caso de Brasília, sede de importantes empresas estatais
federais, incluindo duas das maiores e mais importantes instituições fi
nanceiras do País, cujos neg6cios se espalham por todos os Estados brasi
leiros, e que, certamente, promovem a arrecadação dos principais tributos
federais no pr6prio Distrito Federal.

Nessa mesma linha, é de amplo domínio público que o Estado de São
Paulo detém algo pr6ximo a 33% do PIB nacional, e, por esta razão, é,
naturalmente, o Estado que mais recolhe tributos federais, dada a estreita
correlação entre renda e arrecadação tributária. No entanto, o Governo
do Estado de São Paulo recebe apenas 1% dos recursos do Fundo de
Participação dos Estados, uma das menores participações entre todas as
unidades da Federação, somente superior à participação do DF, que é
contemplado com 0,69% dos recursos daquele importante Fundo.

Diante dessas evidências, fica prejudicada, a nosso ver, a tese de que o
montante do FCDF deveria ser proporcional à arrecadação de tributos no
Distrito Federal. Se o fosse, a arrecadação de tributos federais não seria con
tabilizada na União, e sim onde ela se realizou, no caso o Distrito Federal,
como sói ocorrer com o imposto de renda na fonte dos servidores locais.

Mas o que realmente importa é que a criação do FCDF foi positiva
para os cofres do Governo do Distrito Federal e muito importante para a
provisão de serviços públicos essenciais nas áreas de segurança pública, da
saúde e da educação. No financiamento dos gastos públicos locais, a me
dida mais destacada na regulamentação do FCDF relaciona-se sobretudo
com a correção dos repasses anuais pela variação da receita corrente lí
quida da União. A variação da receita corrente líquida da União tem sido
sempre superior à variação anual da inflação medida pelo IPCA do IBGE.
Antes de 2003, os repasses da União ao GDF, como vimos, oscilavam ao
sabor das negociações políticas entre as partes a cada ano.

PEREIRA FILHO, já citado neste ensaio, constata que o Governo
do Distrito Federal recebeu da União, entre os anos de 1981 e 1994, um
repasse médio anual da ordem de R$ 2,1 bilhões, tendo como referência
os valores anuais desses repasses no período referido constantes da Tabela
2, corrigidos a preços médios de 2008.9

9 PEREIRA FILHO. Nota 3. Pg. 23.
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Tabela 2 - Repasses da União para o GDF (1991-94)*
ANO RSMILHOES ANO R$ MILHOES

1981 1.160,8 1988 2.491,9

1982 1.348,9 1989 3.459,9

1983 1.234,7 1990 3.294,5

1984 1.241,9 1991 2.291,4

1985 1.711,4 1992 2.236,3

1986 1.739,8 1993 2.595,6

1987 2.060,8 1994 2.822,7

*Valores corrigidos a preços médios de 2008

Já no período entre 1995 e 2002, anterior à vigência do FCDF, se
gundo ainda o mesmo autor acima, o repasse médio anual da União para
o Governo do Distrito Federal girou em torno de R$ 3,9 bilhões, tendo
como referência os valores da Tabela 3.

Tabela 3 - Repasses da União para o GDF (1995-2002)*
ANO R$ MILHOES

1995 3.862,1

1996 3.638,0

1997 3.852,0

1998 3.742,9

1999 3.809,6

2000 4.106,2

2001 4.183,4

2002 4.450,8

·Valores corrigidos a preços médios de 2008

A situação melhorou consideravelmente a partir do ano de 2003, cer
tamente em função da criação e da entrada em vigor do Fundo Constitu
cional do Distrito Federal (FCDF).

A União passou, então, a repassar um valor médio anual ao redor de
R$ 6,0 bilhões ao Governo do Distrito Federal, para o financiamento dos
gastos locais nas áreas já assinaladas ao longo deste ensaio, registrando-se,
em decorrência da existência do FCDF, crescimento real dos repasses em
todos os anos, como se observa nos dados da Tabela 4.
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Tabela 4 - Repasses da União para o GDF (2003-2010)*
V1G~CIA DO FCDF' RS MlUIOES .~)

200l 04.362,6

2IXM 04.M,3 11,13

2005 5.0704,9 04,67

2IXJ6 5.758,5 13,<7

1J1I1 6.398,8 11,12

2001 6.597,3 3,10

"'" 7.604,5 15,27

2010 7.685,6 1,07.
Vllares corrIlldas a preços médios de 20118

O Gúflco 2 ilustra a importância da regra de atualização dos te-
passes, tendo como referenda a variação da receita correnu:: liquida da
União, sobre a qual já nos referimos ao longo deste ensaio.

Gréfico 2 - Evolução Real dos Repa.... da União ao GDF

Os efeitos da decisão do legislador federal em estabelecer em lei uma
regra de correção dos repasses da União ao GDF, baseado na variação da
receita corrente liquida da Uniio. podem ser observados nos dados da
Tabela 5. que registra as transfe~ncias da União mais recentes à conta
do FeDE o crescimento nominal dos repasses foi muito superior aos
números da inflação oficial no período analisado.

Artigos. Ensaios
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Tabela 5 - Repasses ao GDF por meio do FCDF - 2010-2112
Ano FCDF (RS Milhões) ll% IPCA

2010 7.686

2011 8.748 13,81733 6,29

2012 9.968 13,94604 5,12

Fonte: Boletim Focus (BACEN) -Consultoria de Orçamento eFiscalização da Câmara dos Deputados 
Secretaria da Fazenda do GDF

Não bastasse a importância dos repasses anuais do Fundo Constitu
cional do Distrito Federal, o Distrito Federal é contemplado, como já
vimos, com recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), na condição de "entidade
heteróclita" - não é nem Município e nem Estado -, mas entidade singu
lar que integra a federação brasileira.

Ainda em relação à arrecadação do Governo do Distrito Federal,
PEREIRA FILHO lo assinala que o GDF ocupava a primeira posição
no ranking das receitas públicas por habitante em 2008, em torno de
R$ 7.000, fruto, na verdade, não só da diversidade de transferências da
União a seu favor, inclusive por meio do FCDF, como pelo considerável
potencial de suas receitas próprias justamente porque é o único ente da
Federação que tem competência tributária conjunta dos Estados e dos
Municípios.

3. Conclusões

A primeira conquista política na defesa dos interesses do Distrito Fe
deral no Congresso Nacional se materializou com a redação dada ao art.
21, incisos XIII e XIV, da Constituição Federal, ao delegar à União os
encargos de organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público
e a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; organizar e
manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal; e de prestar assistência financeira ao Distrito Federal na
execução e manutenção de serviços públicos, por meio de fundo próprio.

Na sequência, deu-se a regulamentação da matéria aqui destacada
com a aprovação da Lei n.a 10.633, de 27 de dezembro de 2002, que
instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), com a
finalidade de assegurar os recursos necessários à organização e manuten
ção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do
Distrito Federal, e para complementar os recursos do GDF na execução

la PEREIRA FILHO. Nota 3. pg. 31.
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dos serviços públicos de saúde e educação, nos termos do inciso XIV do
art. 21 da Constituição Federal.

No novo contexto, cabe ressaltar uma vez ainda a definição em lei
do valor do primeiro repasse da União ao FCDF em 2003, sobre o qual
passou a incidir correção anual baseada na variação da receita corrente
líquida da União. Esta regra de atualização dos repasses da União ao GDF
torna-os imunes aos efeitos da inflação, reduz as incertezas quantos aos
valores repassados ao governo distrital, como se dava no período anterior
à criação do FCDF (Gráflco 2). Além disto, os repasses ao FCDF não
estão sujeitos aos recorrentes contingenciamentos do orçamento que afe
tam diferentes setores do governo federal.

Não se pode desconhecer ainda, como foi já comentado, que a União
é responsável pela cobertura integral dos gastos do Poder Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal, o que não
ocorre nos demais Estados.

Concluindo, trata-se, pois, de providência política pouco recomen
dável do ponto de vista do interesse do Governo do Distrito Federal e de
sua representação parlamentar colocar em pauta qualquer matéria alusiva
ao FCDF no Congresso Nacional. Os riscos não são poucos, a começar
pela mudança nas regras de atualização dos valores repassados a cada ano,
culminando em outras tentativas de repartir os recursos de modo a be
neficiar outros Municípios ou Estados da Federação, sob a alegação de
que se deve buscar maior equidade fiscal no modelo de transferências de
recursos da União aos entes políticos subnacionais.

Artigos & Ensaios

















Gréflco 1- cn.sdillento dos Gastos Correntes· - GDF

_MWiIio.....D1U.~Olhohibw(llotll, PI "l
·'IIknI",""""._.llIJ9P'C.1. )

J' CllI apCllldo que a IMlluçio doi pltol I;OlttD.teI no GoYuno do
Dirttito Feden.l .. daria. prlmeilo, porque ai tt:u1IÍafDcias de teeunol
para o FCDF Dio atio condicionadu a temltadoI ou metalletoJ:Ws; em
IegUDdo lugar, porque O.IletOra a1cançadoIlio reconhecidamente iDtm
mo. em mio-do-obra. cn repaa!11io cIemnacios em maior grau para o
Anaociamento da fo1haJ de pagamento de ativol e inativol da úeaI de
JegUmllÇlLpúblic:a, bem como do demoadac t complemen1llÇlo de gatol
do GDF nu meu de ....."caçílo e 19l1de.

h~~ cnDlll do FCDF aprcxm:am compon:amento pro..
-ddko, a CICIlplo do lJIIC oa>m:: tradidooalmente lllJI CllIm do. Fundos
de~ do. &lados (FPE) e do. MunkfpiotI (FPM). Sio trmd'c
rtncias lJIIC tmdem a CIlimular comportamento fiIcaI. pouco Rlltmtlivd
ao longo do tallpo, Ie elu teptetCDtml. elevado petteDtual da r.:eita local.
NOI momeDtoI de aw-imento da bue de lIrr"'Cadaçio sobre a lJual elu aio
caJ",]ad... M. eJámulo para Ie gutar maiJ. Se o aumento Ie deu DOI gutoI
correntes 11 ainda maiI diBcil de e1eJ.JemlI. conadoJ mail1I. fnm.~ e Ie reIa
cionadoJ com OI encarp com OI Jerridora públicoJ, 91 barreiru para c0r

te ainda do maion:I, por1lll1aNe de encargtJI protegidoJ pela. eIIlIbilidadee
Jrredutib~dw; leUI venelmen-. ambu aasegurada na Connlwiçlo.'
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