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f^A tributação. Um conflito pelo poder 
L. G. NASCIMENTO SILVA 

Insiste a Assembleia Nacio
nal Constituinte em reduzir a 

; receita da União Federal para 
', aumentar as dos Estados e Mu
nicípios. Decidiu ela elevar *os 
«percentuais do Fundo de Parti
cipação dos Estados e Municí
pios de 33% para 40% da arre

cadação do Imposto de Renda e 
•̂ do Imposto sobre Produtos In
dustrializados (IPI). Assim, o 
:Fundo de Participação dos Es-
, tados passará de 14% para 

18%, enquanto que o Fundo de 
• Participação dos Municípios 

; crescerá de 17% para 20%. 
Essa é uma briga não apenas 

•'. pelos recursos, mas essencial-
V,.mente por poder. O objetivo 

dos constituintes se fixa bas
tante na redução dos poderes 
da União Federal de controlar 
uma considerável massa de ar
recadação, grande parte da 
qual é repassada a Estados e 
Municípios, pois que muitas 
das aplicações da União são fei
tas naturalmente em obras e 
realizações que são do interes
se dessas unidades da Federa
ção. 

Essa decisão da Assembleia 
Constituinte vai em contra-cor-
rente à orientação fiscal dos 
países de organização federati
va. Nestes há um unânime re
conhecimento de que a maior 
parte dos problemas de um 
país se situa no âmbito nacio
nal, o que impõe à União Fede
ral uma muito maior responsa
bilidade política e económica. 

A verdade é que com a in
dustrialização intensiva se ins
titui uma maior concentração 
do poder económico, seja sob a 
forma dos negócios, seja sob a 
da organização do trabalho. A 
produção se encaminha para 
uma standardização dos produ
tos que são distribuídos, vendi
dos e consumidos no país todo, 
sem sofrerem limitações ou 

barreiras estaduais ou munici
pais. Muitas obras públicas se 
estendem pelo território de 
mais um Estado, como barra
gens, hidrelétricas, estradas de 
ferro ou de rodagem nacionais, 
aproveitamentos de cursos de 
rios, de grandes lagos e ou
tras. 

Há, por outro lado, nos paí
ses federativos uma série de 
atividades e de funções gover
namentais que só podem ser 
exercidas pelo poder central, 
tais como: relações exteriores; 
defesa nacional; moeda e crédi
to; pesos e medidas; comércio e 
comunicações internacionais e 
interestaduais; cidadania; siste
ma financeiro e bancário; pre
vidência e assistência social; 
bem-estar da população e ou
tras tantas. 

Ademais, se é verdade que 
há Estados-membro de uma fe
deração com capacidade de uti
lizar adequadamente os recur
sos financeiros que provêm da 
arrecadação de tributos, como 
sejam, por exemplo, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Minas Gerais, 
há tantos outros, especialmen
te no Norte e no Nordeste, que 
não podem ainda enfrentar so
zinhos aplicações em obras de 
vulto como a construção de hi
drelétricas, ferrovias^ ou mes
mo complexos sistemas de pro
dução e distribuição de 
mercadorias que se devam es
tender ao consumo de todo o 
País. Esses Estados menores 
podem certamente elaborar 
bons projetos de construção de 
usinas ou fábricas, mas os exe
cutarão melhor se tiverem o 
apoio e o conselho de órgãos do 
Governo federal, com mais am
pla experiência nos vários 
campos de realizaçãos econó
micas. Um especialista no ter
reno do federalismo, Michael 
D. Reagan, analisando o siste
ma- nos Estados Unidos, con
clui que "os governos esta
duais são estruturalmente 

inadequados e politicamente 
fracos, quando não sejam real
mente corruptos" ("The New 
Federalism", Oxford Univer-
sity Press, 1972, pág. 111). 

Tudo isso nos preocupa ante 
a decisão da Assembleia Nacio
nal Constituinte de transferir 
tão significativa parcela dos re
cursos financeiros atribuídos 
pela legislação constitucional 
vigente à União Federal para 
os erários dos Estados e Muni
cípios. Não há dúvida de que se 
trata de uma decisão de natu
reza política visando a dimi
nuir a importância da União 
Federal nos destinos do País. É 
um conflito travado eminente
mente por poder. Mas não é di
minuindo o poder central que 
se fortalecerá a Nação, bastan
do recordar o famoso verso de 
Camões: "que um fraco Rei faz 
fraca a forte gente". Enfraque
cer o Poder Central não pode 
senão reduzir o poder e o vigor 
do País. • . 

O Presidente José Sarney faz 
uma oportuna advertência aos 
constituintes em sua fala da 
sexta-feira, dia 15, dizendo: 
"Reconheço que é imperioso 
fortalecer as finanças dos Esta
dos e Municípios. Mas devemos 
ter cuidado para não inviabili
zar a União, cujos recursos são 
sempre usados para cumprir 
as suas finalidades e também 
para auxiliar as regiões mais 
pobres como o Norte e o Nor
deste, construir a infra-estrutu-
ra nacional e ter recursos para 
as emergências". 

Eis o conselho ponderado de 
um nordestino experimentado 
que se preocupa com o equilí
brio financeiro da Federação e I 
que fala com as altas responsa- ! 
bilidades do cargo que exerce. 
Que ele seja ouvido, e que a 
Constituinte reveja com crité
rio a partilha dos recursos fis
cais entre União, Estados e 
Municípios. 
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