
 
 
 
 
 
 
Você saberia responder esta questão? 
 
(OAB/CESPE – 2004.ES) Os recursos provenientes de impostos não 
podem ser vinculados a órgão, fundo ou despesa, como determina o 
princípio constitucional da não-afetação ou não-vinculação. 
Entretanto, são exceções e podem receber garantia legal de vinculação 
em orçamento de parte da arrecadação de impostos as despesas: 
(A) de pagamento de servidores públicos. 
(B) com ensino. 
(C) com saúde e segurança. 
(D) de pagamento de prestações de empréstimos e financiamentos. 
 

Como sabemos, os impostos são tributos não-vinculados, 
independendo, portanto, de uma contraprestação estatal específica. 
 

O produto arrecadado com os impostos, diferentemente do que 
ocorre com as contribuições de melhoria, por exemplo, não tem uma 
destinação certa, isso em obediência ao princípio da não-afetação. No entanto, 
a Constituição Federal excepciona alguns casos, vejamos: 

 
“Art. 167. São vedados: 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 
ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e 
serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino 
e para realização de atividades da administração tributária, como 
determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto no § 4º deste artigo; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)” 
 
"Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no 
mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 
Portanto, a regra é a não vinculação. Os casos acima são exceções 

à regra. 
Leiam também os seguintes artigos da CF: 158/159; 165, §8º; 167, 

§4º. 
No ADCT, ler os artigos 77; 80, II e III; e 82, §1º. 
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