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1. Posição da questão

2. Centralização e descentJ·aJização

Diante do atual momento da vida
nacional, onde proliferam as mais diversas propostas de reforma tributária, fazse necessária a análise da estrutura do
Federalismo brasileiro, à luz das noções
de centralização e descentralização, bem
como do que representa a autonomia
política e financeira para Estados,
Municípios e Distrito Federal.
Qualquer discussão que se faça acerca
da repartição de receitas, em Estados
organizados sob estrutura federativa ,
envolve uma determinada concepção da
dicotomia centralização - descentralização e, sobretudo, do conceito de
autonomia como atributo indelével do
Estado Federal.
Como efeito, o conceito de autonomia
política, no Estado Federal, não prescinde, pelo contrário é indissociável, do de
autonomia financeira , sob pena de aquela se transformar em atributo de indisfarçável caráter tão-somente retórico .
Neste sentido, o objetivo das considerações que seguem é, partindo das
noções de centralização e descentralização, financeira e política, no Estado
Federal, analisar brevemente a estrutura
atual do Federalismo fiscal brasileiro.

As noções de centralização e descentralização outrora vieram agregadas a
variáveis ide.o.l.ógicas as mais diversificadas. No momento de afirmação dos
fundamentos democráticos do poder em
oposição ao vigente Estado Absoluto,
identificava-se a centralização deste
como prática antidemocrática. O Estado
Absoluto, que tinha na centralização um
grande instrumento de afirmação das
suas prerrogativas, por tal razão, era
considerado antidemocrático.
Utilizava-se, assim, de uma técnica de
organização e exercício das funções
estatais para reputar como não democrático o poder detido pelo Rei. Em outras
palavras, a organização descentralizada
do poder constituía argumento contrário
à legitimidade do seu exercício.
Na França, nos idos da Revolução
Francesa, a identificação das noções de
centralização e descentralização a postulados políticos de justificação do poder
ficou muito clara. Os Jacobinos, empunhando a bandeira do fundamento democrático do poder, utilizavam-se de
técnicas extremamente centralizadoras
de exercício do poder, a ponto de se
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tratar como sinônimas as expressões
centralização e jacobinismo. 1
Para os ~11Q.S, a_centralização era
conseqüência do princípio democrático,
de mo o que a escentrahzação era
encarada como idéia antitética à de
democracia.
Época houve em que a descentralização foi vista como único instrumento
através do qual as forças da Nação
(comunidade) poderiam manifestar-se
plenamente em contraposição às forças
do Estado institucionalmente organizado
de forma centralizada. 2
Observa-se que historicamente as
idéias de centralização e descentralizaçao oram constru1das em termos
d1co ômtcos, isto é, associava-se ora
esta, ora aquela, a algum valor (democracia, liberdade etc.) e, por conseguinte, a outra era deslocada ao pólo oposto.
- As construções eram realizadas em
termos maniqueístas. Se a centralização,
v.g., para os jacobinos era indispensável
à democracia, qualquer descentralização
atentaria contra o princípio democrático.
Da mesma fom1a, os escritores liberais
afirmavam que a centralização do Estado Absoluto era incompatível com os
ideais democráticos e inapta a assegurar
a liberdade do indivíduo.
Enfim, a História demonstra_ q_ue Ç!L
noções de centralização e de descentralização são construídas com indisfar.ç_áver caráter valorativo. Em outras palavt=ãs, está subjacente à opção por uma
organização (estatal ou não) centralizcrda ou descentralizada, o juízo que se
tem de ambas, isto é, a definição feita
aprioristicamente, como boa ou má, de
qualquer uma das opções.
<'> Serge Regourd. De La Décentralisation

2

<

1

Dans ses Rapports Avec la Démocratie Genes e d 'une Problématique. Revue du
Droit Public, L.G.D.F., Paris, 1990, v. 4.
Fabio Roversi-Monaco. Dicionário de Política, org. Norberto Bobbio, Nicola
Matteucci e Gianfranco Pasquino, 6." ed.,
Ed. UnB, Brasília, 1994, v. 1, p. 332.
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O importante é evitar uma concepção
ideal e maniqueísta do fenômeno. O fato
de se considerar como positivas técnicas
descentralizadoras não significa afastar
por completo qualquer resquício
centralizador, o mesmo se diga da opção
inversa, isto é, a adoção do princípio
centralizador não pode repudiar de todo
qualquer técnica descentralizadora.
Logo, tanto a centralização como a
descentralização são-~ncontradas unicamente em forma .imperfeita. Modelo
totalmente centralizador ou totalmente
descentralizador é cabível somente em
teoria.
Há quem afirme a existência de centralização quando a quantidade de poderes dos órgãos periféricos é reduzida
ao mínimo indispensável a fim de que
possam ser considerados como entidades subjetivas de administração. Descentralização, pelo contrário, há quando
o órgão central possui o mínimo de
poder indispensável para desenvolver
suas atividades. 3
Tal argumentação rejeita a concepção
dicotômica das duas tendências organizacionais e constrói o chamado "mínimo
indispensável" como ferramenta argumentativa apta a justificar a reputação
de uma determinada estrutura como
centralizada ou descentralizada.
Se não há modelo de organização que
prescinda de uma dose de centralização
e de descentralização_, 4 a questao reside
em se encontrar o ponto de convergência de ambas as tendências que maximize
a eficiência no funcionamento da estrutura.
Importante ainda a afirmação de que
a centralização e a descentralização,
haja vista serem fenômenos ligados à
realidade, devem acompanhar o dinamismo desta. Assim, o predomínio ora
<3>

Fábio Roversi-Monaco, op. cit., p. 330.
<•I I-lans Kclsen. Teoria Geral do Direito e do
Estado, 2." ed. bras., Martins Fontes, São
Paulo, 1992, p. 299.
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de modelos, ora descentralizadores, centralizadores, é resultado do evoluir da
realidade.
Também porque ligados à realidade,
os fenômenos da centralização e descentralização devem ser analisados tomando-se em atenção os aspectos espacial
e temporal subjacentes à sua ocorrência,
isto é, a observação do momento histórico em que está inserida a estrutura
- objeto de análise - é indispensável
à visualização dos fenômenos.

3. Descentralização política
Hans Kelsen, analisando os fenômenos da centralização e descentralização
das ordens jurídicas visualiza em ambas
um aspecto estático e um aspecto dinâmico:5
O aspecto estático está na esfera
territonal de vahdade das nom1as jurídicas. As normas jurídicas dê\:iri1aordem
jurídica centra!Izaüa têm validade sobre
todo o território _pelo qual esta ordem se
estende, o que significa que todas as
no~desta ordem jurídica possuem a
mesma esfera ten·itorial de validade.
Em contrapartida, uma ordem jurídica
descentralizada compõe-se de n_Qrtna~
com esferas territoriais de validade diferentes. Admite que algumas normas
(centrais) seJam váTíaas para todo o
território, enquanto outras normas (não
centrais ou locais)sejam válidas somente para uma parte do território.
· As normas centrais, assim coruo as
nonnas locais, formam ordens jurídicas
parciais. A ordem jurídica central, formada pelas normas centrais, juntamente
com as ordens jurídicas locais, formadas
pelas normas locais, formam a ordem
jurídica total ou nacional que constitui
a comunidade jurídica total, ou seja, o
Estad~ na concepção kelseniana..._
O direito positivo somente concebe
centralização e descentralização parciais,
<5>

Op. cit., p. 297-319.
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uma vez que ao menos uma norma, a
norma fundamental kelseniana, deve ser
válida ·para todo o território de uma
determinada comunidade jurídica, sob
pena de não se estar diante de uma
ordem jurídica total única.
Sob o aspecto dillflmico centralização e dêscentralização são tomados em
consideração aos métodos de criação e
e:Xeêüção das normas jurídicas. Vai
importar o número de órgãos criadores
de normas jurídicas e o modo como eles
são instituídos. Se as normas centrais
que reg_ulam as difel·entes matenas sao
criadas por diferentes orgão..L.-- adnunistração pública dividida em ministérios - há descentralização somente em
sentido dinâmico.
Conclui ~n afirmando que "a
aescentralização é tanto estática quanto
dinâmica, se a ordem jurídica válida
apenas para uma comunidade for criada
por órgãos eleitos simplesmente pelos
membros dessa comunidade parcial". 6
A construção kelseniana constitui
importante ferramenta de análise na
medida em que chama a atenção os
diferentes aspectos em que centralização
e descentralização podem ser visualizados e, sobretudo, por afirmar que as
diferenças entre Estados centralizados e
descentralizados residem nas suas reSpectivas ordens jurídicas. Em outras
palavras, a maior ou menor centralização ou descentralização política de um
Estado pode ser observada através da
análise de um dado positivo - o seu
direito.
André Tremblay toma o reconhecimento, pela ordem jurídica, de autonomia às entidades locais como critério
distintivo da descentralização. 7
Neste sentido, o Estado centralizado
comporta duas moTalidades de exei=cíclo
<6>
<7>

Op. cit., loc. cit.
Droit Constitutionel - Principes, Les
Éditions Thémis, Montreal, 1993, p. 138139.
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da autoridade. A primeira se dá através
de um sistema e concentração orlde
não há nenhum agente o podercentral
além dos situados na sede do governo
como habilitação para a tomada de
decisões; sistema raro, como adverte o
autor. A segunda, denominada desconcentração a mtte a existência de agentes locais com competência para a tomada de decisões em nome do poder
central; em outras palavras, a decisão do
agente local é fundamentada na derivação do poder do centro para a periferia;
a periferia age em nome do centro.
Para a configuração de Estado descentralizado concebe Tremblay a necessidaae da ocorrência de dois pressupostos: primeiro, a distinção entre assuntos
de interesse local ou regional e de
interesse geral; segundo, a admissão de
mumcipalidades ou mstttuiçôes locais
encarregadas de assuntos de interesse
local e possuidoras de uma competência
territorial limitada.
O Estado pode lançar mão de várias
técnicas de descentralização de modo a
melhor operacionalizar o exercício das
suas funções.
Descentralização política tout court
não se contunde com c era tsmo, isto
é, somente cabe cogitar de Estadõ Federal quando a descentralização po íttca
é qualificada pelo reconhecimento con titucional de uma autonomia ao ente
local. Autonomia deriva, etimoTogicamente, de auto e nómos, isto é, a
possibilidade de edição de normas própnas.
No Estado Federal, a idéia de autonomia está ligada à idéia de principialidade, no sentido de que os atos
do poder constituinte local são vistos
como o início de algo novo, suas normas não pertencem a um sistema por
força de com.J2.9tências previstas, posto
que não se inserem nele, mas o it1stauram. Todavia, este atributo de prin-
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cipialidade nasce condicionado pelos
termos da Constituição Federal.~ ·

4. Descentralização política e Federalismo
Conforme assentado no item anterior,

é requisito sine qua à caracterização do
Regime Federativo o reconhecimento de
autonomia às coletividades locais, o que
se convencionou denominar, na dicção
de George Scelle, lei da autonomia. 9
Outro elemento apontado como presente em todas as Federações existentes
é a chamada lei da participação ou da
colaboração, apanágio do Estado "Feáeral, através do qual a vontade federal é
formada com a concorrência da vontade
das comunidades locais ou entes
federados. Tradicionalmente, é o Senado Federal ou Câmara Alta que representa a vontade dos membros da Federação no processo de formação das
decisões nacionais.
Verificadas ficam, desde logo, as
incertezas geradas pela formulação de
modelos universais de Federalismo. De
todo modo, acreditamos na lei de autonomia como pressuposto de extstenciã
do Estado Federal,· restando "ãrastaaa,
pelo menos para o caso brasileiro, a lei
da participação como pressuposto indtspensável a caracterização do Regime
Federal, na medida em 'lue os Municípios compõem a Federação, mas nao
participam da formação da vontade
nacional (art. 1. 0 , caput CF).
Reconhecida a autonomia, no sentido
acima descrito, a organização das competências entre os distintos entes fe(Sl

Tércio Sampaio Ferraz Jr., Princípios

Condicionantes do Poder Constituinte Estadual em Face da Constituiçcio Federal.
(9 l

Revista de Direito Público, Ed. RT, São
Paulo, 1989, v. 92, p. 35.
José Luiz de Anhaia Mello. O Estado
Federal e as suas Novas Perspectivas Max
Limonad, São Paulo, 1960, p. 3 I.

36

CADERNOS DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINAN ÇAS PÚBLI CAS -

derativos é algo próprio de cada Regime
Federativo.
Parecem atuais as observações de
Carl Schmitt no sentido de que-a..que&.
tão da maior competência federal ou
estadual é matéria relativa à Constituição Federal de cada Estado; é uma
questão de organização de cada Federação em particular. Ainda segundo
aquele autor, a Constituição Federal é
fundamento de todas as discussões sobre
a definição de faculdades da Federação
(poder central) e dos Estados-membros,
não havendo direito algum fora da
Constituição Federal. 10
A Constituição Federal reconhece a
autonomia política dos entes federativos
e reparte as competências entre os
mes!T10s, e é a partir desta repartição que
se vai chegar ao modelo federativo
construído por cada Estado, isto é, é da
análise das competências reservadas a
cada ente federal que se verifica a
existência de uma maior centralização
ou descentralização na organização de
um dado Estado.
Sebastian Martin-Retortillo afim1a que
o estabelecimento de adequadas relações entre as distintas esferas governamentais é elemento fundamental para a
estabilidade e desenvolvimento da própria comunidade política. 11

S. Os encargos e receitas no Estado
Federal
A Constituição Federal traça o perfil
de Estado Federal desejado por uma
dada sociedade mediante o reconhecimento da autonomia dos entes federativos e da repartição constitucional das
competências.

Neste sentido, assume especial i·.nportância a discriminação constitucional das
receitas ou a repartição constitucional
das competências tributárias como elemento caracterizador das diferentes
Federações. 12
Com efeito, ficaria assaz comprometida a autonomia dos entes locais se a
Constituição Federal não lhes proporcionasse o mínimo possível para prover
a sua organização, sem contar a execução de tarefas que o texto constitucional
lhes atribua.
É indispensável que o texto constitucional garanta aos entes locais o acesso
aos meios financeiros suficientes ao
pleno exercício da sua autonomia política e administrativa e das funções que
lhes são atinentes.
É tão importante a consideração da
repartição das rendas tributárias entre os
entes federados que várias são as
adjetivações dadas ao Estado Federal
tendo em vista o modo através do qual
a Constituição Federal distribui a receita
tributária entre os membros da Federação: Federalismo co22erativo, Federalismo centrífugo, Federalismo centrípeto.
Na primeira metade deste século
operou-se uma considerável alteração
nas funções estatais. Assistiu-se, de certa
forma, à superação do modelo de Estado
Liberal e o surgimento do que se convencionou denominar Estado do BemEstar Social ou simplesmente Estado
Social.
Segundo a concepção liberal clássica,
o Estado deveria ser mero árbitroaas
relações sociais; ainda que no finalao
século XIX e início do presente séCUTõ
o sistema econômico capitalista tenha
apresentado algumas disfunções que
12

< l

<10l
<11 l

Teoria de la Constitución, Ed. Alianza,
Madri , 1992, p. 365.
Relacion entre los distintos niveles de
gobiemo. Rivista Trimestrale di Diritto
Pubblico, Giuffre, Milão, 1992, v. 4, p. 993 .
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A discriminação constitucional das rendas
tributária é apontada por Carlos Mário da
Silva Velloso como traço básico caracterizador do Estado Federal (Temas de direito
público, Ed . Del Rey, Belo Horizonte,
1994, p. 366).
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mereceram a intervenção do Estado para
assegurar a preservação de um ambiente
social favorável à atividade econômica
dos particulares (v.g., as leis americanas
disciplinadoras da concorrência), persistia a idéia de que a influência do Estado
no complexo das relações sociais seria
deletéria às liberdades individuais. Acreditava-se na autonomia do indivíduo,
enquanto agente econômico, como o
mecanismo mais eficiente para se alcançar a riqueza coletiva e o desenvolvimento.13
O modelo liberal clássico de Estado
levou o sistema capitalista a uma crise
de escala mundial. Ao mesmo tempo,
crescia entre os povos a consciência de
afirmação dos direitos sociais, culturais
e econômicos, os quais Paulo Bonavides
designa como direitos fundamentais de
segunda geração, e que vão constituir o
substrato do emergente Estado Social. 14
No Estado Social, já não se justifica
a isenção do Estado no tocante às
desigualdades sociais. O Estado assume
o papel de agente transformador da
sociedade, de forma a dar efetividade
aos direitos garantidos no ordenamento
constitucional. O Estado, antes passivo,
neste momento assume caráter interventivo e dirigista. 15
Portanto, as funções estatais sofrem
substancial acréscimo. O Estado, que
antes somente tinha como atribuições o
mínimo possível, passa a ser responsável por uma nova gama de prestações
à sociedade.
Para o exercício das novas funções,
o Estado vai precisar de recursos finan<13 l

Eduardo García de Entcrría. La Lengua de

Cl•l

los Derechos - La Formación dei Derecho
Público Europeo Iras la Revolución Francesa, Ed. Alianza, Madri, 1995, p. 64.
Curso de Direito Constitucional, 4 ." ed.,

<15l

Malhciros, São Paulo, 1993 , p. 476.
Raul Machado Horta. Reconstrução do
Federalismo Brasileiro. Revista de Direito
Público, Ed. RT, São Paulo, v. 64, 1982,
p. 19.
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ceiros que evidentemente só podem vir
da sociedade. Ocorre, deste modo, um
sensível alargamento das atividades tributadas pelo Estado.
A prestação dos serviços públicos
exigidos pelo novo momento histórico,
sobretudo nos países de grande dimensão territorial e populacional, tem na
descentralização um grande mecanismo
facilitador. No Estado Federal, a tarefa
descentralizadora é instrumentada peia
repartição constitucional de encargos
entre os diferentes membros da Federação.
Ocorre que a distribuição de encargos
deve ser seguida por uma proporcional
distribuição também de receitas, isto é,
os entes federativos devem receber recursos proporcionais aos encargos que
lhes foram constitucionalmente atribuídos.
Outra técnica constitucional que pode
ser adotada é a assunção da maior parte
dos encargos e das receitas pelo ente
central (União Federal), sendo estas
posteriormente transferidas aos entes periféricos a fim de que os mesmos, por
estarem, em última análise, mais próximos dos destinatários dos serviços públicos, executem as tarefas a cargo
daquele.
Tal modelo com evidente caráter
centralizador é o vigente no Reino Unido,
Estado Unitário onde o governo central
atua no território através dos entes locais que, na prática, executam as funções estatais. Não há barreiras que
separem as competências de um e de
outro. Há concurso de atuações. Há
nítida articulação concorrente entre os
distintos níveis de poder. 16
Parece uma tendência a afirmação da
superação do chamado Federalismo dual
baseado na separação formal de competências - exclusivas - entre Federação
e entes locais e onde as relações entre
as diferentes esferas federativas são vistas
P 6l

Sebastian Martin-Retortillo, op. cit., p. 994.
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como relações de confrontação e o
conseqüente aparecimento de um Novo
Federalismo ou Federalismo de colaboração no quaiàs relaçoes entre õS"eiltes
fedefãfívos ede mterdependência~ de
ação compartilhada, de com~tências
cõnccn:r_enres.
O fato deste modelo parecer uma
tendência na evolução dos Estados
Federais não significa que seja ideal. A
organização de um Estado Federal,
porquanto traçada em linhas gerais pela
Constituição Federal, constitui opção
política de cada povo através de seu
poder constituinte, não existindo nenhuma construção teórica que simplesmente
possa ser transplantada para todos os
Estados Federais indistintamente.
A prestação dos serviços públicos em
uma Federação estruturada sob discriminação rígida de competências pode
funcionar melhor do que outra onde as
competências sejam distribuídas concorrentemente entre as unidades federadas.
Em última instância, é a realidade
histórica de um aetenninado Estado que
vai impulsiurrar as mudcmças nãõfganização da estrutura federal de dlscrifiü:
nação de competênc!as deste Fsfaoo.Outro problema atmenfe ·a repartição
constitucional de rendas tributárias é o
chamado paralelismo administrativo.
Decorrência da autonomia constitucional dos entes federados somada à
discriminação de receitas tributárias é a
atribuição pela Constituição Fede~
compefênctas tnbutárias privativas aos
membros da Federaçao. Em outros termos;-aCõnsttttnção-"Feaeral defere aos
entes locais a competência para criação
e cobrança de determinados tributos.
Na prática. criam-se, com fundamento na autonomia administrativa, várias
estruturas de~cadação superpostas e
com comE_etências exclusivas, isto é,
cada ente federativo monta_um aparelhei
an·ecadatóúo próprio para fiscalizar e
cobrar tão-somente o tributo que lhe

15

cabe na repartição constitucional de
competênciaS tributárias.
- o que acontece, por exemplo, no
Brasil, é a existência de três estruturas
fiscalizatórias operando individualmente
e em completo descompasso, !eVãaãspela TaftãGe coordenaÇ?o entre aSiii1):dades federativas. Situação indesejaverpara o Estado brasileiro na medida em
que exige a formação, treinamento e
manutenção de três administrações tributárias com conseqüente dispêndio de
recursos públicos e, no mínimo inconveniente para o contribuinte que tem de
se sujeitar às fiscalizações de várias
ordens.
Tal situação seria resolvida por uma
prática federativa mais descentralizada
onde os entes federa ti vos agissem
coordenadamen te.

6. Federalismo fiscal no Brasil: situação atual
A ordem constitucional instaurada em
outubro de 1988 operou, no que tange
à discriminação dáS competências tributárias, considerável descentraltzaçao,
verificada no aumento do número
it±Eostos estaduais e muniCIPaíS Cõõ1
bases econômicas fortalecidas. bem como
n~ncessão de un~grªnde autonomia
para estes entes federais legislare~
cobrarem seus tribu~ tud.Q._pi!ra ats:nder aos objetivos de modernização do
sistema. 17
Esta descentralização de recursos resta
evidenciada pela análise dos números:
tomando-se em consideração somente a
arrecadação própria (excluídas as transferências constitucionais de impostos)
os Municípios arrecadam cerca de I ,3%
do PlB e os estados 7,2% do PIB, o que
significa 34% da carga tributária global

ae

<17)

José Roberto Afonso. Descentralização
fiscal e finan ciamento da saúde: algumas
idéias ou provocações. Centro de Estudos
de Políticas Públicas, mimeo, 1993 .
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(excluídas as contribuições sociais, a
participação ultrapassa os 50%). 1H
Em 199 111992, a consideração isolada do ICMS dá bem a idéia da descentralização de recursos operada pela carta
constitucional de 1988: a arrecadação do
ICMS cm-respondeu à 6,5% do PIB o
que significou 27% da carga tributária
global do país. Se for somada a este
imposto a receita da contribuição social
para a seguridade social incidente sobre
a folha de salários, chega-se a 45% da
an·ecadação global. A Reunião destes
dois tributos mais o imposto de renda,
IPI e contribuição ao fundo de garantia
totaliza 70% da arrecadação nacional.
Os dez maiores tributos, 90%; os 14
impostos e 6 contribuições sociais, 95%.
Três ou mais dezenas de tributos
correspondem somente à 5% da arrecadação global. 19
A descentralização de recursos fica
ainda mais nítida quando se analisa o
percentual de receita tributária disponível por ente federativo: antes de 1988,
à União cabia 63% da receita tributária
global, aos Estados, 26% e aos Municípios, 11 %; após 1988, a União passou
a deter 56%, os Estados, 28% e os
Municípios foram aquinhoados com
16%. Constata-se, portanto, que o ganho
tributáno os
uniCípws corres_põn eu
à perda de receita _eor _parte da União.
A Constituição de 1988, na realidade,
acentuou o processo descentralizador já
iniciado nos primeiros anos da década
de setenta. Os Fundos de Participação
dos Estados e Municípios, entre 1969 e
1975 recebiam 5% dos impostos federais incidentes sobre a renda e sobre
produtos industrializados. Em 1978, 8%;
em 1981, 10%; em 1986, 14% no caso
dos Estados e 17% para os Municípios.
<'8' Fonte: Contas Nacionais, balanços contábeis,
CONFAZ e ABRASF, "apud" José Serra.
Orçamento no Brasil - As raízes da crise,
Atual editora, São Paulo, 1994, p. 121 .
<191 José Roberto Afonso, op. cit., p. 11 .
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Isto, e mais um Fundo de Participação
Especial que ia para o Norte e Nordeste,
perfazia 33% do IR e do IPI antes de
1988, proporção que era 12% dezesseis
anos antes.Conseqüência desta descentralização
de recursos em beneficio quase. que
exclusivamente dos Municípios foi o
descaso de alguns com relação ao esforço de arrecadação de tributos de
competência própria, isto é, alguns
Municípios passaram a ser financiados
quase que exclusivamente por transferências constitucionais.
As transferências constitucionais refletem a utilização da repartição de
receitas como instrumento de redistribuição regional de rendas. A União,
como poder central, tem a incumbência
de diminuir as desigualdades regionais,
e este é certamente o argumento
justificador do movimento de descentralização de recursos, sobretudo em favor
dos Municípios, operado pela Constituição de 1988.
Todavia, a descentralização de recursos não l?ode ser de tal forma ue
inviabilize a manutenção elo oder
central dos serviços públicos a si atribuíàõs pela ordem constitucional. osé
Serra, chamando atenção para esta circunstância, noticia que 90% das receitas
federais, no Projeto de Lei Orçamentária
para 1994, ficou comprometida com
vinculações a gastos específicos. 21
A descentralização de recursos deveria ter siao seguida pela contrapartida,
isto é, pela descentra1tzação ae encargos, o que não ocorreu. Aí se situa um
dos aspectos da crise fiscal que assola
a Federação brasileira. A Constituição
Federal retirou recursos da União Federal, todavia manteve sob o seu encargo
a responsabilidade por um grande numero de serviços públicos.
<20 1
21

< l

José Serra, op. cit. , p. 116.
Op. cit. , p. 119.
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A União Federal deveria, deste modo,
tomar a iniciativa no sentido de se
desincumbir de alguns serviços públicos, transferindo-os_Qara a órbita dos.
EstadÕs e Municípios. Contudo~ a 12erda
de área de atuação traz consigo inelutável perda de poder político. Aí .reside
a questão crucial de qualquer reforma
federativa no Brasil.
Estados e Municípios não querem
perder receitas, pelo contrário, almejam
cada vez mais a descentralização de
recursos. Em contrapartida, não aceitam
mais encargos. A União Federal, por
outro lado, também não quer abrir mão
do gigantismo da sua estrutura administrativa porquanto isto significa perda de
parte da área objeto de barganha política.
Acerca da descentralização de encargos, observe-se o diagnóstico conclusivo de José Serra: "Nem o Presidente da
República nem os ministros a desejam,
porque acreditam que isto provocaria
perda de poder político. Os Estados e
Municípios querem receitas mas não
querem encargos. O Congresso também
não quer a descentralização, pois os
deputados e senadores necessitam das
transferências como forma de obter votos
e apoio nas suas campanhas eleitorais.
As corporações de funcionários não
querem a descentralização, pois a centralização, supostamente, aumenta seu
poder de reivindicação".22
Ao invés de negQ_Çiar com estados e
mumcípios a transferência de serviços
públicos, a União Federal, após 19'88,
tem aumentado a carga tnbutanã reã1
sobre os contribuintes: em 1988 ~ coube
à União, 14,7% do PIB cotTente; em
1990, 19,9% e em 1995 atingiu o patamar de 20,7%. 23
<22 J

Op. cit.. lo c. cit.

<23 l

Fonte: " Um Perfil da Administração Tributária Brasileira", COGET/SRF/MF.
"Avaliação Quantitativa da Carga Tributária - 1990/ 1994, COGET/SRF/MF".
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União, estados e municípios não
podem olvidar que a premência em
arrecadar não pode subverter os limites
do razoável uma vez que em 1995 a
carga tributária global efetiva alcançou
30,2% do PIB corrente o que significa
um aumento substancial comparado com
a carga tributária verificada em 1988 de
20,0%.
Tal constatação não causaria espéc~
a ninguém não fosse o estado cada vez
mais calamitoso da prestaçãõaos servr:ços pub1icos no país o que tem demonstrado uma cabaTli1capaciêfade dos adnunistradores públicos em gerir a coisa
pública.
Acreditamos na necessidade de reformar o modelo Federal brasileiro, mas
também cremos que, mais do que reformar o direito positivo, precisamos reformar as mentes de quem gere a coisa
pública.

7. Conclusão
Assim sendo, a modificação da repartição de receitas e encargos implica em
uma rc' isão na estrutura do Federalismo
brasileiro. Não concordamos com aqueles que afirmam que o Brasil ainda está
longe de constituir um autêntico FederalismoY Este pode não ser um Federalismo que esteja atendendo às necessidades de parcela dos poderes públicos
ou não esteja em conformidade com o
moderno conceito de Federalismo, mas
foi aquele resultante, em última análise,
da vontade política da sociedade brasileira (poder constituinte) e qualquer
alteração nos seus termos também deve
resultar de uma escolha política da
Nação.

24
< '

"Apud" Gazeta Mercantil, 29 .02.96, p. A5.
André Franco Montoro Filho. Federalismo
e Reforma Fiscal. Revista de Economia
Política, Ed. Nobel, São Paulo, v. 14, n.
3, 1994, p. 23.

TEORIA GERAL

Convém rechaçar o mero transplante
para o Brasil de técnicas federativas
utilizadas em outros países. Vivemos
uma realidade própria e as soluções para
os problemas nacionais devem ter em
consideração as nossas peculiaridades e
as experiências vividas em pouco mais
de um século de Federalismo.
Desta forma, quaisquer que sejam as
propostas da reforma do Federalismo
fiscal brasileiro devem ser debatidas
amplamente pela sociedade brasileira,
sem fórmulas simplistas que não atendem à complexidade da sociedade brasileira ou modelos pautados em uma
chamada "tendência internacional" cuja
adoção é alardeada como indispensável
à inserção do Brasil na chamada era da
globalização dos mercados.
É fato que o Federalismo fiscal brasileiro necessita de reformas. Todavia,
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o debate nacional acerca das alterações
a serem introduzidas não pode prescindir da observação das peculiaridades
que envolvem a Federação brasileira,
nos seus diversos aspectos - social,
histórico, econômico e político. Em
outras palavras, a alardeada globalização
não pode levar ao esquecimento de que
somos diferentes do resto do mundo,
temos problemas próprios e é a partir
destes que o novo arcabouço federativo
deve ser construído.
Além de tudo, é preciso exercer o
papel que a cidadania nos permite no
sentido de não transigir com o descaso
e a má gestão do dinheiro público. Em
outras palavras, é preciso lembrar o
Poder Público de que o lado do gasto
público é tão ou mais importante do que
o da receita pública.

