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A sobrevivência do DF 
A medida em que se completam 

os instrumentos regimentais para 
o início de funcionamento da As
sembleia Nacional Constituinte 
cresce a expectativa relacionada 
com a plena integração da banca
da do Distrito Federal na obra de 
estruturação orgânica do DF, em 
sua nova versão institucional, em 
termos de unidade federada. 

A representação política ao se 
materializar colocou o Distrito 
Federal em posição isonômica, 
diante dos demais Estados. O po
vo de Brasília tem agora os seus 
credenciados na Câmara dos De
putados e no Senado Federal, ca
bendo aos onze parlamentares 
que elegeu a primeira e única li
nha de ação no plano legislativo, 
para prover os meios e os fins le
gais, a fim de que a Capital da Re
pública possa conviver harmonio
samente em termos federativos. 

A missão constituinte transfere 
para os deputados e senadores de
veres e obrigações de grande en
vergadura, num arco de compro
misso que vincula a representa
ção política, indeclinavelmente, 
ao futuro do Distrito Federal. Não 
apenas em sua ordenação orgâni
ca, mas principalmente, nas dis
posições constitucionais que asse
gurem meios e fins para a Capital 
da República manter os padrões 
de eficiência em seu desempenho 
administrativo. 

Já não é mais segredo para nin
guém a perda irreparável dos re
cursos originários do Imposto de 
Circulação de Mercadoria inci
dente sobre o trigo importado. O 
crescimento vertiginoso da triti-
cultura nacional está fazendo an
tever a plena maturidade do culti
vo desse cereal entre nós. Perde

remos, destarte, uma das princi
pais fontes alimentadoras do Fun
do de Desenvolvimento do DF — o 
Fundef. E por intermédio dessa 
transferência da União que as fi
nanças da Capital da República 
reservam recursos para as apli
cações de capital, investindo em 
programações de base, num leque 
de opções em favor de projetos 
agropecuários e de apoio às mé
dias e pequenas empresas. Pa ra o 
corrente exercício as previsões de 
queda nessa rubrica orçamentá
ria são inquietantes. Provavel
mente um decesso superior a 70%. 

A nova Carta Magna passará a 
ser a solução exclusiva para os 
problemas financeiros do Distrito 
Federal. Um elenco de alternati
vas deverá ser medido e avaliado 
para fins de equacionamento de 
uma participação na receita pú
blica que complemente, em níveis 
satisfatórios, as notórias insufi
ciências que fazem a lei de meios 
do DF depender, em mais de 64%, 
das transferências do Tesouro Na
cional para as despesas de custeio 
e de investimentos do GDF. 

São públicas e notórias as ca
rências de todos os Estados, so
bretudo aqueles situados em re
giões mais pobres do País, a 
exemplo do Norte, do Nordeste e 
do Centro-Oeste. Está no quotidia
no do noticiário que antecede a 
transferência do Poder nos Esta
dos, com a posse, amanhã, dos no
vos governantes estaduais. Dívi
das imensas assoberbando tesou
ros estaduais empobrecidos sem 
condições de reverter as agruras 
que as incapacitam para assegu
rar um mínimo de receita posta 
diante de déficits Baterradores. 

As bancadas de cada um desses 

estados têm compromissos para 
com aqueles que os elegeram e 
hão de se bater com denodo para 
conseguir recursos, em caráter 
permanente, com vistas a compor 
os orçamentos públicos. 

O Distrito Federal está em si
tuação de igualdade e, por força 
dos tratamentos isonômicos, terá 
dificuldades em situar-se fora dos 
padrões de tratamento e nos crité
rios de rateios para a repartição 
do bolo federal. 

Aos ilustres representantes do 
Distrito Federal caberá a tarefa 
crítica de manter e ampliar as 
fontes de recursos em níveis ne
cessários e suficientes para aten
der às exigências do nosso Erário. 

Afora as rubricas decorrentes 
do Fundo de Participação dos Es
tados e municípios, e das demais 
rubricas vinculadas, as verbas a 
fundo perdido, até o presente 
transferidas ao DF, não decorrem 
de imposições legais que tornem 
obrigatórias suas respectivas ins
crições numa legislação orçamen
tária que é anual e depende de 
aprovação do Congresso Nacio
nal. 

Os demais Estados estarão, as
sim, em condições de exigir, para 
as suas receitas de transferências 
igualdade de condições com o Dis
trito Federal. Como se depreende, 
são graves, solenes, e de extrema 
responsabilidade cívica os cami
nhos a serem abertos em favor de 
Brasília pelos nossos representan
tes nos espaços constitucionais. 

O importante, por isso mesmo, 
é a consciência desse compromis
so e a determinação em cumpri-lo 
com a profundidade e o zelo que 
sua importância representa para 
a comunidade brasiliense. 
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