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A queda de braço com estados e municípios

Federalismo brasileiro
Marcos J. Mendes
O Brasil vem travando uma batalha consigo
mesmo para fortalecer suas finanças públicas.
Uma das partes mais difíceis dessa batalha envolve
as finanças dos governos estaduais e municipais.
Esse ensaio examina as causas do desequilíbrio
fiscal crônico dos estados e municípios brasileiros,
apontando os incentivos perversos gerados pelo
sistema político e sugerindo alternativas para a
solução desse problema.
O maior interessado no ajuste é o governo
federal,
responsável
pela
performance
macroeconômica do país. Portanto,
serão os políticos federais (em especial
o presidente da República e a sua
equipe econômica) os responsáveis
por eventual naufrágio financeiro
do país. Governadores, prefeitos e
congressistas têm suas performances
políticas medidas pelos benefícios diretos que
dão a seus eleitores. Portanto, antes de pensar na
estabilidade macroeconômica, pensam em realizar
o máximo possível de obras e programas públicos,
deixando a conta para seu sucessor ou tentando
repassá-la ao governo federal.
Não é apenas no Brasil que os interesses
locais subordinam os interesses nacionais. Como
observou James Bryce em seu clássico The American
Commonwealth (1893), “a primeira e principal
tarefa [do legislador] é obter o máximo que puder do
Tesouro para os seus eleitores locais. Nenhum apelo
ao interesse geral suplanta os interesses específicos
do lugar que ele defende”.
O que torna este problema mais agudo no
caso brasileiro são algumas características de sua
constituição e de seu sistema político-eleitoral:
• Os estados e municípios mais pobres têm forte
representação política no Congresso Nacional e,
por isso, podem usar o seu poder de veto sobre os
assuntos de interesse do presidente da República
para barganhar ajuda financeira.
• A Constituição Federal aprovada em 1988

redirecionou significativa parcela da arrecadação
federal para os estados e municípios.
• As instituições de auditoria, fiscalização
e controle das finanças públicas (tribunais de
contas,
ministérios-públicos,
departamentos de controle)
são politicamente fracos e
desorganizados; facilitando
fraudes e má administração
dos recursos públicos.

• Existem diversas instituições financeiras
e empresas federais (Banco Central, bancos
comerciais e de fomento de propriedade do governo
federal, fundos de pensão de funcionários de
empresas estatais) que, não dispondo de autonomia
administrativa, não são capazes de resistir a pressões
políticas para conceder ajuda financeira aos estados
e municípios.
Incentivos perversos
Incentivos
perversos
são
mecanismos,
estabelecidos por leis ou costumes que premiam
comporta-mentos que prejudicam a consecução
dos propósitos das institutições. Os incentivos
perversos na administração financeira dos governos
subnacionais os estimulam a obter o máximo possível
de recursos federais. Vejamos alguns dados: em
1997, 27% das receitas da União foram transferidas
para estados e municípios. Em 1996 10% dos
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municípios simplesmente não arrecadaram qualquer
imposto. Em 89% dos municípios as transferências
federais e estaduais representam 95% ou mais das
receitas totais. Ao longo das duas últimas décadas
a União renegociou, em condições favorecidas,
dívidas estaduais contratadas originalmente junto
ao setor financeiro público e privado equivalentes
a R$ 207 bilhões (26% do PIB). De toda a dívida
estadual e municipal, 91% é devida a instituições
do governo federal, o que mostra que o oxigênio
da irresponsabilidade fiscal é fornecido pelo próprio
governo federal. O jornal O Estado de S. Paulo
(16/07/99) descreveu em poucas palavras
o federalismo brasileiro: “Quando se
trata de distribuir receitas, o Brasil é
uma federação. Mas quando
chega a hora de fazer ajuste
fiscal e pagar a dívida
pública acumulada em anos
de gasto irresponsável, o
Brasil se torna um estado
centralizado. Em outras
palavras, os estados gastam e
a União paga a conta”.
Não existem regras
claras. Os acordos de
refinanciamento de dívida
estadual e municipal, bem
como de capitalização de
bancos estaduais estão
permanentemente sujeitos
a renegociações. Nada é
definitivo, exceto a data
das próximas eleições.
Os eleitos, então, tentam
desfazer os acordos fechados
por seus antecessores.
Não
bastassem
as
mazelas
financeiras
decorrentes
de
sistemas
locais desequilibrados, os governos subnacionais
(em especial, os estados) também incorporaram
às suas práticas fiscais distorções originadas na
esfera federal. A principal delas está no sistema
previdenciário. Na previdência social brasileira,
gerida pelo governo federal, os cidadãos aposentamse muito cedo. A idade média de aposentadoria é
de 49 anos, com muitos aposentados recebendo
pensões por mais tempo do que os anos trabalhados.
Os funcionários públicos, tanto no governo federal
quanto nos governos estaduais (e em alguns
grandes municípios), têm regras de aposentadoria
www.braudel.org.br

e contribuição diferentes (e mais favoráveis)
comparada aos trabalhadores do setor privado.
Em 1999 os governos estaduais gastaram US$
15,5 bilhões em aposentadorias e pensões de seus
funcionários, aproximadamente quatro vezes mais
do que receberam em contribuições. O Supremo
Tribunal Federal praticamente decretou a falência
dos estados ao julgar inconstitucional um projeto
de lei federal que aumentava a contribuição
previdenciária dos funcionários públicos.
A influência das finanças locais sobre a
estabilidade da economia nacional ficou clara
quando em janeiro de 1999 Minas Gerais
decretou moratória de sua dívida, jogando o
Brasil em mais uma turbulência
política e econômica.
A moratória mostrou como
a instabilidade do federalismo
nacional pode afetar o crédito
externo do país e gerar crises
de balanço de pagamentos. Ao
anúncio da moratória seguiuse um pânico financeiro que
forçou o Banco Central a
abandonar a defesa do Real
nos parâmetros estabelecidos.
Incentivos eleitorais
Muitos
economistas
têm procurado explicar
a relação entre políticos
eleitos democraticamente
e desequilíbrio fiscal. O
Prêmio Nobel de Economia,
James Buchanan e seus vários
colaboradores desenvolveram
a hipótese da “ilusão fiscal”:
o pagamento de tributos é
difuso (está embutido no preço
das mercadorias, no desconto
prévio do salário, na inflação e no crescimento da
dívida pública) e pago por todos; já os benefícios
dos gastos públicos são visíveis e concentrados
em grupos bem definidos. Essas pessoas formam
grupos de pressão para a expansão do gasto, à qual
os políticos tendem a atender, para maximizar suas
chances eleitorais.
Outros economistas rejeitaram a hipótese de
ilusão fiscal, argumentando que as pessoas não
poderiam ser enganadas para sempre. No longo
prazo, os eleitores prejudicados pela relação entre
tributos pagos e benefícios recebidos iriam negar
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apoio eleitoral aos políticos que explorassem a
ilusão fiscal. Porém, ainda que não haja ilusão fiscal
no longo prazo, ela pode funcionar no curto prazo,
uma vez que os eleitores têm dificuldade para obter
e processar todas as informações necessárias para
decidir seus votos.
Outro tipo de incentivo eleitoral refere-se às
ações de um governo no sentido de influenciar as
decisões de seu sucessor. Um governante, ao perceber
que será sucedido pela oposição, tenderá a ampliar
a dívida pública favorecendo sua “panela” eleitoral.
Assim o próximo governo, ao ter que arcar com os
custos da dívida, não terá liberdade para executar o
seu plano de governo e tentará repudiar as dívidas
herdadas.
Há ainda a possibilidade de o desequilíbrio fiscal
resultar da disputa por verbas do governo central
para projetos de impacto local. Os legisladores
federais são escolhidos em eleições locais (estaduais).
Assim sendo, ao participarem da formulação do
orçamento federal, eles tenderão a dar prioridade
aos projetos que beneficiem especificamente as suas
jurisdições eleitorais. Afinal são os eleitores locais
que definem o seu futuro político.
O impacto desses diferentes tipos de incentivos
eleitorais sobre o equilíbrio fiscal de estados e
municípios depende de três fatores: (1) da eficácia
das instituições de fiscalização, (2) das regras do
sistema político-eleitoral, (3) das relações fiscais e
financeiras entre os diferentes níveis de governo.
Esses fatores determinarão a força da restrição
orçamentária imposta aos estados e municípios.
Fracas restrições aos gastos
“Restrição orçamentária” é o total de recursos
de que dispõe um indivíduo para adquirir bens
e serviços. O economista húngaro János Kornai
(1986) criou o conceito de “restrição orçamentária
fraca” (soft budget constraint) quando estudava
os investimentos excessivos nas economias de
planejamento central do leste europeu.
“O enfraquecimento da restrição orçamentária
aparece quando a relação estrita entre despesa e
receita é relaxada, porque despesas em excesso podem
vir a ser pagas por terceiros”, escreveu Kornai. Os
governos estaduais e municipais no Brasil operam
sob restrição fraca pois sabem que podem obter
socorros da União para seus déficits.
A restrição fraca depende das leis e costumes. As
transferências financeiras entre regiões e níveis de
governo são moeda corrente na vida política de países
grandes. Porém, no Brasil exageramos. A transferência
www.braudel.org.br

de recursos federais resulta de barganha e pressão
política e pode ser obtida de diversas formas. Antes
de gastar os próprios recursos, os governos locais
e estaduais podem solicitar recursos federais para
financiar projetos. Eles podem demandar recursos
adicionais para completar projetos paralisados por
falta de verbas, ou então transferir suas dívidas para
o governo federal. Podem, ainda, obter empréstimos
junto à rede bancária contando com o aval implícito
ou explícito do governo federal.
Uma importante evidência de que os governos
locais do Brasil estão sob um regime de restrição
fraca é o montante de dívida repassada pelos estados
e municípios ao governo central. Em julho de 1998,
do total de ativos da União, 53% (R$114 bilhões)
constituíam crédito do Tesouro Nacional junto a
estados e municípios, em função de dívidas desses
governos absorvidas pela União ao longo dos anos
80 e 90.
A restrição fraca relaxa a preocupação com
o controle de custos, principalmente nos gastos
com pessoal. “[Houve] aumento dos gastos com o
funcionalismo desde o início da redemocratização
e mais acentuadamente com a promulgação da
Constituição [de 1988]”, afirma o cientista político
Fernando Abrucio.
Os investimentos públicos são feitos sem
preocupação com custos ou viabilidade do projeto.
Em 1995 o Senado constituiu uma “Comissão
Temporária das Obras Inacabadas” que achou 2.029
obras inconclusas em todos os estados, estimando
em R$ 9 bilhões os recursos necessários para a
conclusão de metade dessas obras.
Segundo o cientista político Scott Mainwaring
“nenhuma democracia ocidental dá aos políticos
tanta autonomia em relação a seus partidos quanto
o Brasil”. Assim os políticos podem colocar os
interesses estaduais e municipais a frente dos
interesses partidários. Políticos de diferentes
partidos formam coalizões para que seus estados
consigam verbas federais.
A autonomia dos políticos em relação a seus
partidos está baseada nos seguintes pilares:
• Sistema de eleição proporcional (deputados
estaduais e federais) em que o eleitor escolhe um
único candidato e, definido o número de vagas
conquistado por cada partido, os mais votados
ocupam essas vagas. Somente Brasil e Finlândia
adotam esse sistema. As demais democracias dão
maior força aos partidos políticos na determinação
de quais serão os candidatos que terão prioridade
para ocupar as vagas conquistadas pelo partido.
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• Os políticos em exercício do mandato têm
prioridade para concorrer à reeleição. Mesmo
aqueles que votam sistematicamente contra a
orientação partidária continuam com suas vagas
garantidas para participar do próximo pleito.
• Uma vez eleito, o político não sofre qualquer
restrição à troca de partido, ao contrário do que
ocorre em grande número de países, onde, para
mudar de partido, o parlamentar deve renunciar a
seu mandato. Os políticos usam os partidos como
veículos para se elegerem, proliferando os “partidos
de aluguel”.
• Não há mecanismos que obriguem os
parlamentares a seguir a liderança partidária. Em
muitos outros países quem vota contra a liderança,
em questões importantes, deve renunciar.
• Não se exige um percentual mínimo de votação
nacional para que um partido tenha direito a uma
cadeira no Congresso. Isso estimula (ou, no mínimo,
não dificulta) a criação e a mudança de partidos.
A fraqueza dos partidos torna os pleitos eleitorais
individualistas. O candidato à eleição proporcional
tem que lutar para ter um grande número de votos
em relação aos candidatos do seu próprio partido,
pois é isto (e não uma ordem prévia de prioridade
entre os candidatos) que definirá quem preencherá
as vagas conquistadas pelo partido.
Partidos pouco estruturados e individualismo
nas campanhas fazem com que o financiamento das
campanhas corra por conta de cada candidato. As
verbas públicas tornam-se preciosas para os políticos.
Uma forma de evitar uma campanha de alto custo
privado é delimitar um reduto e tentar canalizar
gastos públicos em benefício daquela área. Isso
reforça o incentivo aos políticos para buscar recursos
federais e estaduais para atender gastos municipais.
O vácuo de poder não ocupado pelos partidos
políticos passa a ser preenchido pelos governadores
de estado, que passam a ter poder de controle sobre
os deputados federais e estaduais. Políticos que não
se alinham ao governador não são convidados para
inauguração de obras públicas ou para comícios
eleitorais. Também não conseguem que o estado
pavimente uma rua ou reforme uma escola em seu
município. Sendo aliado do governador, o acesso a
fundos de campanha também se torna mais fácil.
Em conseqüência, os parlamentares brasileiros
passam a apresentar duas características básicas:
caçam recursos federais e estaduais para seus redutos
municipais e caçam recursos federais para seus
estados, sob o comando dos governadores, a quem
prestam vassalagem política.
www.braudel.org.br

Uma vez que não estão submetidos à disciplina
partidária, os deputados federais usam o seu
poder de voto no Congresso como instrumento de
barganha. O executivo federal, em vez de negociar
suas políticas com lideranças partidárias, precisa
lançar-se em negociações no varejo, atendendo
a demandas municipais e estaduais à medida que
necessita aprovar leis no parlamento. Para impor uma
restrição orçamentária forte a estados e municípios
seria necessário adotar três providências: submeter
os políticos à disciplina partidária; limitar a criação
de partidos; e reduzir os custos de campanha.
A Constituição de 1988
O retorno das eleições diretas para governadores
de estado em 1982 foi uma fase crucial na estratégia
do regime militar para um retorno ao poder civil, que
ocorreu em 1985. O poder local ganhou força após um
período de centralismo político e administrativo. Os
novos governadores demandaram a descentralização
fiscal, que se concretizou com a Constituição de
1988. A Carta ampliou as transferências federais
a estados e municípios. Esta é a principal fonte de
receita dos estados mais pobres e dos municípios em
geral. Doze dos 27 estados têm como principal fonte
de receita as transferências recebidas da União.
Assim foi criada a restrição orçamentária fraca.
As transferências que esses estados recebem são
calculadas como um percentual da arrecadação
federal, que oscila conforme o nível de atividade
econômica. Por isso o custo da dívida em relação à
receita de um governo local, sustentável antes de uma
recessão, pode tornar-se insustentável após o choque.
Se este governo depende muito de transferências ele
tem escassas possibilidades de levantar, por conta
própria, recursos adicionais para reequilibrar suas
contas. Logo, ou o governo central o socorre, ou o
deixa ir à falência. Como as conseqüências de uma
falência pública são severas, a saída é o socorro.
Os estados sabendo, a priori, que em caso de
crise serão socorridos, tendem a relaxar no controle
das despesas e a se endividar, ficando mais expostos
a choques econômicos. Por isso, nas épocas de
prosperidade, quando a receita de transferências está
ascendente, não há qualquer preocupação de se fazer
uma poupança preventiva para enfrentar dias ruins.
Em 1994, por exemplo, o Plano Real provocou
forte queda da inflação. Em conseqüência, o
aumento da renda real levou à expansão do consumo
e da arrecadação tributária local. Os gastos estaduais
e municipais ajustaram-se ao novo patamar de
receita. Contudo o Governo Federal precisou conter
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a expansão do consumo para evitar o renascimento
de pressões inflacionárias. O aumento na taxa de
juros arrefeceu o consumo e reduziu a arrecadação
de ICMS e dos tributos partilhados com estados
e municípios. O gasto dos governos locais não foi
reduzido para se acomodar à nova situação, tendo
início pressão para repassar os custos à União. Em
dezembro de 1995 o Conselho Monetário Nacional
aprovou mecanismos de socorro aos estados. Tal
mecanismo evoluiria para uma ampla renegociação
de passivos.
A cooperação entre estados pobres, com grande
poder político, e estados ricos, com grande poder
econômico, também tem fragilizado a restrição
orçamentária. Na legislatura 1994-98 os estados do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste detinham maioria
na Câmara (50,1%) e no Senado (74,1%), embora o
total de suas populações representasse apenas 41% da
população e 26% do PIB nacional. Estes estados têm
poder político suficiente para pressionar o Governo
Federal por ajuda financeira. Já os estados mais
ricos, com suas grandes dívidas, são considerados
“muito grandes para falir”. O Governo Federal tende
a socorrê-los nos momentos de crise para evitar a
desestabilização do mercado financeiro.
Essa situação acabou por gerar um curioso
trabalho cooperativo entre os estados mais ricos e os
mais pobres. Os mais ricos, sempre que enfrentam
desajustes em suas contas, usam seu poder econômico
para pressionar por ajuda fiscal. Tal ajuda, contudo,
precisa ser aprovada pelo Congresso, onde há uma
maioria composta por representantes dos estados
mais pobres. O Congresso então resiste a autorizar a
ajuda aos estados mais ricos, barganhando para que
esta seja estendida aos mais pobres.
O caso do Banespa é um bom exemplo. Quando
o Estado de São Paulo conseguiu extrair da União
um programa de ajuda financeira de US$ 50 bilhões
(aí incluídos US$ 15 bilhões para sanear o Banespa),
armou-se nas bancadas do Norte, Nordeste e CentroOeste do Congresso uma significativa resistência à
operação. Durante meses a Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado recusou-se a aprovar a ajuda,
cedendo apenas quando o Ministro da Fazenda
anunciou um pacote de ajuda a todos os bancos
estaduais.

Dos 503 deputados da legislatura 1998-2001,
aproximadamente 30% pretendem candidatar-se a
prefeito nas eleições de 2000, o que indica o apetite
por verbas para projetos locais.
Pela Carta de 1988 os parlamentares só poderiam
apresentar emenda ao orçamento federal se esta
indicasse os recursos necessários para financiá-la
(que deveriam provir da anulação de outras despesas
e nunca de elevação nas receitas); ou fosse destinada
a corrigir erros e omissões detectados ao longo da
análise do projeto orçamentário.
Diversos artifícios vêm sendo usados para
burlar as restrições constitucionais às alterações do
orçamento. A principal manobra dos parlamentares
foi usar a “correção” de erros e omissões para
superestimar as receitas previstas no projeto de lei
elaborado pelo executivo. Outra prática comum
é a chamada “janela orçamentária”, que consiste
em incluir dotações simbólicas para determinados
projetos ou atividades, com intuito de, mais tarde,
mediante pressão política, obter verbas adicionais
que viabilizem o gasto. Esses projetos drenam
recursos de programas estratégicos que poderiam
estar promovendo o desenvolvimento do país.
Como não há recursos suficientes para atender
todas as emendas apresentadas, o governo passou a
praticar o “contingenciamento” dos gastos. Dado
que a lei orçamentária é apenas autorizativa, o
Poder Executivo passou a não executar muitos
dos projetos e atividades orçados. Porém, abriuse o caminho para um regime de restrição fraca.
Os parlamentares incluem dotações no orçamento
com facilidade, e depois passam a fazer lobby junto
ao Executivo Federal para liberar os recursos.
A moeda de troca é o voto do parlamentar no
Congresso. Há um grande número de deputados de
pouca expressão política, que não consegue influir
individualmente nas grandes decisões do Congresso
mas que, somados, representam um número grande
de votos. Apelidados de “baixo-clero”, têm como
atividade principal garimpar recursos federais para
seus municípios em troca de votos.
Em 4/12/1999, por exemplo, o jornal O Estado de
S. Paulo noticiava: “O governo federal poderá fazer
esta semana uma liberação de recursos da ordem de R$
500 milhões (US$ 280 milhões), para atendimento
das emendas individuais de parlamentares no
O processo orçamentário
Orçamento-Geral da União deste ano(...) Virgílio
Os políticos, em geral, interessam-se por apresentar [Deputado Arthur Virgílio, líder do Governo no
emendas ao orçamento federal visando financiar Congresso] afirmou que o descontigenciamento
projetos municipais (construção de bibliotecas das emendas será fundamental para melhorar a
e quadras esportivas, e saneamentode bairros ). articulação política do governo no Congresso”.
www.braudel.org.br
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Em 1997 foram aprovadas emendas parlamentares
no valor de R$4,3 bilhões. Isso representa mais da
metade dos R$8 bilhões estabelecidos como meta
em um programa de ajustamento em outubro de
1998. A intenção do governo de Fernando Henrique
Cardoso de promover reformas constitucionais
aumentou a importância das emendas orçamentárias
como objeto de negociação entre parlamentares e
o Poder Executivo. Tais reformas dependem da
aprovação parlamentar com quórum qualificado em
dois turnos de votação, em cada uma das Casas do
Congresso. Os votos a favor das reformas passam
a ser decididos pela liberação de recursos relativos
às emendas contingenciadas. Daí a tão comentada
fadiga de reformas.
No Brasil, instituições públicas responsáveis
pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos
(poderes legislativos estaduais e municipais,
tribunais de contas, ministérios públicos, Banco
Central, Conselho Monetário Nacional) apresentam
baixa eficiência e não têm reputação que poderia
intimidar o mal uso e a corrupção com dinheiro
público.
Os tribunais de contas e os ministérios
públicos estaduais têm o seu poder de
fiscalização e controle manietado
pelas regras de nomeação de seus
dirigentes. No caso dos tribunais de
contas, a escolha de seus dirigentes,
de modo geral, se faz em parte pela
assembléia legislativa e em parte
pelo governador do estado. Como
o governador, via de regra, controla
a assembléia distribuindo verbas
e cargos, ele acaba tendo o
controle de todas as indicações
para esse tribunal. Ou seja, o
governador controla a escolha
dos que vão ?scalizar as suas
contas.
No ministério público, a
regra de escolha do Procurador
Geral nos Estados é definida
pela Constituição Federal: o
governador escolhe um nome a partir
de lista tríplice formada por integrantes da carreira.
Também neste caso o governador tem o poder de
escolher aquele que fiscalizará os seus atos.
De acordo com o secretário adjunto de Fazenda
do Estado de São Paulo, Fernando Dall’acqua,
professor de administração pública da Fundação
Getúlio Vargas, “não existe independência política
www.braudel.org.br

entre as instituições responsáveis pelo controle
e auditoria da despesa pública”. Acrescenta que
em São Paulo “é habitual a existência de vasos
comunicantes entre o Executivo, o Tribunal de
Contas e o Ministério Público (...) Promotores
de longa carreira no Ministério Público têm sido
freqüentemente chamados para ocuparem cargos no
Executivo. (...) Freqüentemente um promotor ocupa
altos cargos no Executivo e depois é indicado como
membro do Tribunal de Contas, onde vai fiscalizar
as contas sobre as quais ele tinha responsabilidade
direta ou indireta no cargo que ocupava no Poder
Executivo”.
O Tribunal de Contas da União segue padrão
semelhante. A Constituição Federal determina que
os Ministros deste Tribunal serão escolhidos pelo
Presidente da República (um terço) e pelo Congresso
Nacional (dois terços). Determina ainda que os
nomeados devem deter “notórios conhecimentos
jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou
de administração pública.”. Na prática, o Congresso
Nacional utiliza suas vagas para acomodar políticos
em final de carreira. Atualmente, dos oito ministros,
apenas um tem um histórico profissional ligado a
auditoria.
O que deve ser feito
Medidas decisivas, visando
colocar limites fiscais realistas
à federação brasileira, são
necessárias para garantir a
estabilidade e o crescimento,
bem como evitar o retorno da
inflação. Seguem algumas idéias
quanto ao que deve ser feito:
Disciplina partidária deve
ser reforçada.Parlamentares que
quisessem mudar de partido
ou votar contra a liderança do
partido em questões importantes
deveriam
ser
obrigados
a
renunciar a seus mandatos. Nas
eleições proporcionais, os partidos deveriam
ter o poder de selecionar os seus membros que
ocupariam as vagas conquistadas pelo partido. Isso
significa extinguir o atual sistema de “lista aberta”,
no qual os candidatos de um partido competem uns
contra os outros. Também deve ser fixado um limite
máximo para o número de candidatos apresentados
por cada partido, evitando que os partidos se tornem
instituições do tipo “sempre cabe mais um”, com
vistas a somar o maior número de votos possível.
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Limitação à criação de novos partidos, pelo
estabelecimento de barreiras de entrada, tais como a
obtenção de um número mínimo de votos em todo
o território nacional. Os incentivos à criação de
novos partidos também podem ser reduzidos através
da limitação de benefícios concedidos a pequenos
partidos, tais como tempo gratuito na televisão e
escritórios e assessoria no Congresso.
Redução nos custos de campanha poderia ser
atingida por meio do financiamento público de
campanhas políticas. Campanhas eleitorais com
sinais de gasto excessivo deveriam sofrer imediata
auditoria e impugnação. O fim do voto obrigatório
reduziria a compra de votos e o poder financeiro.
Partidos mais fortes e enfraquecimento do poder
individual dos políticos reforçariam o foco do
Congresso nas questões de interesse nacional e não
de interesse local, como ocorre atualmente. Os
governadores perderiam a vassalagem
dos
parlamentares,
que
passariam a ficar mais ligados
aos partidos. Isso diminuiria
o estímulo à caça de recursos
federais. O governo federal
já propôs uma legislação
nesse sentido. Porém, esta
reforma não será fácil. Os
políticos tenderão a resistir
a mudanças nas regras sob
as quais suas carreiras foram
construídas.
Autonomia
local.
Alguns estados da federação
brasileira, muito dependentes
de transferências federais, com excessivos custos de
pessoal (Acre, Rondônia, Espírito Santo, Alagoas e
Piauí) tornaram-se canais do tráfico internacional
de drogas e de armas, bem como instrumento do
crime organizado, que penetram nas forças policiais
e na administração do estado (e dos municípios).
Em 28/11/1999, por exemplo, o jornal Folha de S.
Paulo noticiava:

de recursos’(...) Organizações criminosas envolvidas
com roubo e assassinatos se utilizam também desse
esquema de corrupção. No Piauí, por exemplo, 90%
(201) das 223 prefeituras são suspeitas de estar
envolvidas com a quadrilha montada, segundo a
polícia, pelo coronel reformado da Polícia Militar José
Viriato Correia Lima.(...) A política de ‘rapinagem’,
como define o procurador-chefe da República no
Espírito Santo, Ronaldo Albo, também serve para
pagar dívidas eleitorais (...) Em seu estado, diz, a
organização criminosa conhecida como Scuderie
Detective Le Coq (que seria formada por policiais)
investe na eleição de representantes municipais. (...) os
agiotas cobram do eleito o que foi gasto na campanha
ou o repasse de valores previamente combinados. Os
casos dos prefeitos mortos no Piauí, por exemplo, são
quase todos relacionados com ameaças de agiotas.

autonomia de estados e
municípios deve ser preservada se
for politicamente responsável
e economicamente viável.
Uma meta mínima para a
relação entre arrecadação
própria e receita total
de estados e municípios
deveria ser fixada. Os
estados que não atingissem
essa meta, dentro do prazo
de (digamos) 10 anos,
seriam
transformados
em territórios da União,
perdendo
autonomia
política. Os municípios seriam
transformados em distritos de outros municípios.
Isso permitiria reduzir o grande número de
estados e municípios, criados no passado recente,
com a finalidade de capturar transferências de
fundos de participação. Se fixássemos uma modesta
meta mínima de 5% de arrecadação própria, mais de
dois mil municípios perderiam autonomia política,
caso não fizessem um esforço de arrecadação.
Redução das transferências. A federação
Os esquemas de fraudes com o dinheiro do brasileira utiliza muito mais transferências fiscais do
contribuinte se sofisticaram para bater nas portas dos que outros países da América Latina. A autonomia
5.507 prefeitos do país(...) [Existe] uma indústria local poderia ser aumentada reduzindo-se as
de notas fiscais frias. Segundo o procurador- transferências da União para estados e municípios
chefe da República em Alagoas, Delson Lyra da via fundos de participação (FPE e FPM). Em troca,
Fonseca, a municipalização ‘pulverizou’ esse tipo de a União reduziria a sua alíquota do imposto de
irregularidade. ‘Criamse escolas de papel, remédios de renda, abrindo espaço para que estados e municípios
papel, obras de papel. A falsa comprovação de despesa acrescentassem um adicional local ao imposto
virou uma indústria nacional após a descentralização federal.
www.braudel.org.br
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Quem paga imposto gosta de saber onde seu
dinheiro é aplicado. Maior autonomia local e
menor dependência de transferências iria aumentar
a supervisão dos eleitores no uso dos recursos. A
redução gradativa das transferências daria tempo
para que os estados e municípios aumentassem a
arrecadação local com o apoio técnico do governo
federal. Também reduziria a resistência política dos
atuais governadores, que não seriam afetados por
uma queda brusca das transferências.
Isso não significa acabar com as transferências
destinadas a equalizar a capacidade fiscal de estados
ricos e pobres (FPE e FPM, por exemplo). Esse tipo
de transferência poderia continuar a existir, ainda
que envolvendo menos recursos. O mais importante
é que elas sejam fixadas em termos nominais (ainda
que corrigidas pela inflação), e não como percentual
da arrecadação de tributos federais. Isso reduziria
a oscilação na receita de transferências recebida
por estados e municípios, evitando os estímulos à
ampliação dos gastos no momento de crescimento
da receita.
Dado o atual alto volume de transferências que
é obrigada a fazer, a União tem adotado a estratégia
de criar novos impostos (não sujeitos a partilha)
em vez de reforçar a arrecadação dos impostos
que são divididos com estados e municípios.
Mas as tradicionais bases tributárias (renda,
consumo e propriedade) já estão sendo plenamente
exploradas e os novos tributos são aplicados ao
faturamento das empresas, à folha de pagamentos, à
movimentação financeira em bancos. Esses tributos
acabam penalizando a produção, o investimento
e a exportação. Se as transferências aos estados
fossem fixadas em montantes menores e em valores
(não em percentuais da arrecadação) a União teria
menos incentivos a criar impostos de má qualidade,
passando a investir no aumento de arrecadação
dos impostos tradicionais. Importante também é
a redução das possibilidades de convênios entre os
níveis de governo. O Governo Federal deve eleger as
áreas que considera prioritárias e fazer transferências
de valor fixo, fechando o “balcão” de atendimento a
interesses locais.
Um novo processo orçamentário. O Poder
Executivo, em vez de enviar um orçamento pronto
e detalhado para votação do Congresso, deveria
enviar, inicialmente, apenas os grandes números
do orçamento (receitas totais, despesas totais),
definindo metas fiscais básicas (déficit total,
montante da arrecadação destinado ao pagamento
de juros da dívida, evolução da relação dívida-PIB
www.braudel.org.br

ao longo do ano). Em seguida esses grandes números
seriam enviados ao Congresso para votação. Nesta
votação, o foco das atenções não estaria nos grupos
de receitas e despesas que interessam aos grupos de
pressão e, em especial, aos estados e municípios. Na
votação dos valores agregados do déficit o Congresso
fica mais pressionado pela opinião pública e, além
disso, como os interesses específicos não estão em
jogo, as lideranças partidárias teriam maior poder
de comando sobre os parlamentares.
Votados os grandes números do orçamento, o
Poder Executivo passaria a elaborar o orçamento
detalhado, obedecendo aos parâmetros previamente
votados. O orçamento voltaria ao Congresso para
ser examinado em detalhes, mas agora o Poder
Legislativo não mais poderia alterar os parâmetros
já votados. Isto resolveria o problema das constantes
alterações (para mais) das receitas estimadas pelo
Executivo e da ampliação do déficit para acomodar
emendas.
Quando o Congresso fosse examinar o orçamento
em detalhes, a primeira providência seria o
estabelecimento do montante total de recursos
para redirecionar, indicando-se onde seriam feitos
os cortes. Esta proposta, feita pelo relator-geral do
orçamento, seria votada pelo plenário do Congresso.
Essa providência daria mais transparência ao
processo, e permitiria um debate mais detalhado
sobre os cortes a serem feitos. Somente após todas
essas fases é que se passaria a analisar e votar as
emendas propostas.
Bancos Estaduais. Os bancos estaduais
foram, desde meados dos anos 60, um eficiente
instrumento de extração de recursos federais pelos
estados. Praticamente todos os estados brasileiros
possuem ou possuíram bancos. Tais bancos
concediam créditos ao tesouro do estado, que
tornava-se inadimplente. O banco passava a ter
problemas de liquidez e buscava empréstimos junto
ao Banco Central. Posteriormente o governador do
estado obtinha, via pressão política, o perdão ou a
redução da dívida do banco. Diversos programas de
recuperação de bancos estaduais foram postos em
prática pelo Banco Central desde 1980.
Desde 1994 o governo federal vem promovendo
uma nova rodada de ajuda a estes bancos. Agora,
porém, o socorro está condicionado à privatização,
extinção ou transformação do banco em agência de
fomento (instituição sem poder de captar depósitos
ou fazer empréstimos com fundos próprios, voltada
apenas ao repasse de financiamento de agências de
desenvolvimento). O estado que desejar obter ajuda
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financeira e manter o controle do banco deve entrar
com 50% dos recursos necessários ao saneamento.
Em outubro de 1998 o custo do Programa já
somava R$ 46,5 bilhões. Desse total, R$ 24,4
bilhões foram direcionados para o Banespa, que foi
federalizado e se encontra em vias de privatização.
R$ 6 bilhões foram destinados à outra instituição do
Governo de São Paulo, a Nossa Caixa Nosso Banco,
que foi saneada e mantém seu funcionamento
normal. R$ 4,6 bilhões foram para os quatro
bancos estaduais do Estado de Minas Gerais, dois já
privatizados, um extinto e outro sendo transformado
em agência de fomento.
É inegável que o segmento de bancos estaduais
sairá deste programa bastante reduzido. Também
não se pode duvidar que este é o programa mais

municipais e, via de regra, acumulam créditos não
honrados. Negociações políticas dessas dívidas
foram inúmeras.
O Banco do Brasil declarou a maior perda
anual (US$ 4,3 bilhões) registrada nos anais do
Banco Mundial de 1995, e perdeu outros US$ 7,8
bilhões na primeira metade de 1996. Para evitar
sua insolvência, o governo federal emitiu US$ 8
bilhões em títulos destinados à recapitalização do
Banco. Atualmente o Banco do Brasil está ameaçado
de sofrer uma perda patrimonial de R$ 5 bilhões,
em títulos da Prefeitura de São Paulo, já vencidos
e sem perspectivas de serem honrados. A prefeitura
anunciou que não pagará a dívida e passou o
problema para o Governo Federal, que concordou
em esticar seu prazo de 10 para 30 anos.

rigoroso já implantado desde o início dos anos
oitenta. Contudo, observa-se que ainda restarão
oito bancos estaduais (cinco saneados e três não
incluídos no Programa). Embora o número pareça
pouco expressivo, é importante registrar que
instituições de peso, como os bancos do Rio Grande
do Sul e de Santa Catarina estão incluídos entre as
instituições em saneamento, que sobreviverão ao
ajuste. Eles são suficientemente grandes para causar
problemas no futuro. A Nossa Caixa, de São Paulo,
com a privatização do Banespa, pode vir a se tornar
o novo instrumento de uso político.
Bancos Federais. Os bancos de propriedade do
governo federal (Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal, BNB, BASA, BNDES) são importantes
fontes de financiamento de governos estaduais e

Há duas formas de fechar estas fontes de socorro
financeiro aos estados. A primeira seria uma restrição
mais forte ao endividamento do governo federal.
Sem poder emitir dívida a seu bel–prazer, o governo
federal não teria como capitalizar bancos públicos
que quebraram após prestar ajuda financeira a
estados e municípios. A segunda seria a privatização,
extinção ou a divisão do controle acionário dessas
instituições com o setor privado.
Banco Central. Ao Banco Central deveria ser
dado poder para resistir a pressões políticas para
conceder ajuda financeira a todos os níveis de
governo. Desde 1994 o Banco Central do Brasil
tem grande autonomia para estabelecer as políticas
de juros, e baixa autonomia para resistir a pressões
políticas para financiar o déficit público. Esta é uma

www.braudel.org.br
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mistura explosiva. O financiamento de um déficit
público permanente exige seguidas elevações da
taxa de juros, o que agrava ainda mais o déficit, em
função da maior despesa com juros.
Uma medida dessa fragilidade política é a grande
rotatividade de sua direção: 17 presidentes nos
últimos 14 anos. Mandatos fixos para seus dirigentes,
não coincidentes com o mandato do presidente da
República, e com poucas possibilidades de demissão
(que exigiriam quórum qualificado no Congresso)
seriam um instrumento importante. Tudo isso,
evidentemente, seguido de um aumento na
transparência e poder de fiscalização do Congresso
e de outras instituições sobre a gestão da Autoridade
Monetária.
Perspectivas para o futuro
As propostas acima listadas ampliariam a base
tributária de estados e municípios, dando-lhes
autonomia e flexibilidade suficientes para se ajustarem
a flutuações econômicas. O fechamento dos canais de
ajuda financeira reduziria ainda mais a possibilidade
de socorros financeiros. A menor perspectiva
de ajuda financeira estimularia a adoção de um
comportamento fiscal mais responsável e efciente
pelos governos locais, enfraquecendo os estímulos
ao uso eleitoral dos recursos públicos. Com menor
perspectiva de socorro federal os bancos privados
pensariam duas vezes antes de darem crédito a
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estados e municípios. A redução no montante total
de transferências, a mudança para um padrão mais
racional de distribuição dos recursos e a reforma do
orçamento reduziriam os conflitos e as sobreposições
de funções entre os diferentes níveis de governo.
Com uma restrição orçamentária forte, estados
e municípios teriam que se preocupar com a
minimização dos custos na prestação dos serviços
e com a limitação dos investimentos àqueles de
maior prioridade. Estados e municípios insolventes,
sob ameaça de serem transformados em territórios
federais ou distritos de outras municipalidades,
não poderiam mais apoiar-se no parasitismo fiscal.
A maior ligação entre serviços públicos locais e
tributação local estimularia maior e?ciência, uma
vez que os eleitores locais vêm a conexão entre o que
pagam ao governo e os serviços que dele recebem.
Em suma, os estados e municípios brasileiros
deixariam de ser caçadores de renda (rent-seekers),
gastando tempo e dinheiro em infindáveis disputas
para repassar seus custos e suas dívidas para os
outros membros da federação. Eles passariam a ser
“caçadores de bem-estar”, focalizando seus esforços
na maximização da qualidade e quantidade dos
serviços públicos, bem como na redução de seus
custos. O grande mal do parasitismo fiscal é que
ele drena recursos da sociedade sem produzir novas
riquezas. O federalismo brasileiro precisa escapar
dessa armadilha.
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2. O que é Federalismo?
Marcos J. Mendes e Norman Gall
Federalismo é uma frágil e dinâmica forma
de cooperação política para divisão de poder
e responsabilidade entre União, estados e
municípios. Cada uma das esferas de governo tem
os seus próprios órgãos governamentais. A União
pode agir diretamente sobre os cidadãos de um
estado, através de suas próprias agências, sem
estabelecer qualquer ligação com o governo e as
autoridades locais, desde que se limite ao conjunto
de atribuições que lhe são próprias.
Há diversas áreas de atuação dos governos nas
quais a União tende a apresentar performance
inferior à dos estados e municípios. Um governo
tem uma boa performance no fornecimento
de serviços públicos quando ele conhece as
preferências da população local e oferece tais
serviços na forma e quantidade desejada por
essa população. Serviços como segurança,
educação e saúde (incluindo abastecimento de
água e saneamento básico), fundamentais para o
desenvolvimento social e econômico de uma nação,
tendem a ficar sob responsabilidade de governos
subnacionais, o que demonstra a importância de
uma boa administração dessas esferas públicas.
Uma questão fundamental para o equilíbrio
entre os níveis de governos é o grau de (des)
centralização de poder. Os estados e municípios
estão mais perto dos cidadãos, o que facilita não
só a fiscalização popular dos atos públicos, como
também permite uma colaboração de entidades
civis na realização de objetivos públicos. O
federalismo impede que toda ação pública fique
sob a responsabilidade de um distante governo
central.
Alexis de Tocqueville, em seu Democracy in
America (1840), expressa o dilema envolvendo a
centralização ou descentralização do poder numa
federação:

equalizar a ação dessas duas soberanias, limitando
cada uma delas a uma esfera de autoridade
cuidadosamente definida; mas ele não pode fundir as
duas em uma só soberania ou evitar que elas entrem
em conflito em alguns momentos. Portanto, o sistema
federal demanda o exercício diário de decisões
discricionárias. Uma soberania dividida sempre será
mais fraca que uma soberania única.

A existência de duas soberanias dentro de um
mesmo território é crucial para o conceito de
federalismo. Juridicamente as esferas federal e
estadual têm igual status. Cada uma tem atribuições
e poderes concedidos pela constituição federal, de
modo que uma não invada, anule, abula ou vete a
jurisdição ou operações da outras. Este é o motivo
que faz do sistema federal um modelo complexo
de governo. Não é possível estabelecer, por escrito,
na constituição federal, limites claros e precisos
ao poder federal e aos poderes estaduais. Sempre
restam áreas sombrias, nas quais tanto uma esfera
como outra podem considerar que têm direito
de interferir e legislar. É grande o potencial de
conflitos aí existente. Exemplos simples ilustram
esta questão. O governo federal geralmente é
encarregado de administrar a política de comércio
exterior. Mas pode o governo federal, na execução
desta missão, criar barreiras alfandegárias que
prejudiquem a economia de alguns estados e
beneficiem outros estados? Os governos estaduais
ou municipais, em geral, são responsáveis pelo
ensino público primário e intermediário; porém
o governo federal pode considerar de interesse
nacional a definição de metas de prestação deste
serviço, tais como um currículo mínimo, salários
mínimos para professores, equipamentos mínimos
necessários ao funcionamento de uma escola.
Estaria o governo federal invadindo competência
dos estados?
O maior defeito dos sistemas federais está nos
O potencial de conflito decorrente da dupla
complicados meios que eles utilizam. Duas soberanias soberania vigente no sistema federal faz com que
precisam conviver. O legislador pode simplificar e este sistema só funcione adequadamente se houver
Noman Gall é diretor executivo do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial.
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um pacto entre as partes da federação. Esse Pacto
Federativo possui dois componentes básicos. Em
primeiro lugar, as partes que formam a federação
(estados, municípios e governo federal) devem
estar de acordo sobre as regras mínimas de
convivência: divisão da competência tributária,
formas de representação política, hierarquia das
leis expedidas por diferentes esferas, divisão das
responsabilidades de provisão de serviços públicos,
divisão da propriedade dos recursos naturais,
divisão da competência para legislar, formas de
auxílio das regiões mais desenvolvidas às mais
atrasadas. Todos estes princípios devem estar na
constituição federal. Em segundo lugar é preciso
haver uma instância de resolução de conflitos,
que tenha o poder de interpretar a constituição,
emitir sentenças a partir dessas interpretações e
zelar pelo cumprimento da constituição. Esta
tarefa cabe ao órgão máximo do Poder Judiciário
(no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal).
Nos Estados Unidos, berço do moderno
federalismo, a Suprema Corte é freqüentemente
chamada a julgar conflitos federativos. Apesar
de a Constituição norte-americana ter mais de
duzentos anos, ainda não estão estabelecidos
definitivamente os limites da soberania de cada
esfera de governo. Reportagem recente do The Wall
Street Journal ilustra com clareza o importante
papel de mediação da Suprema Corte:
Ao longo da última década a Suprema Corte
emitiu uma série de decisões cujos efeitos estão
devolvendo poder às comunidades locais. A mais
conhecida é a do caso Lopez, sobre o qual a Corte
decidiu, em 1995, que o Congresso não poderia
proibir o uso de armas a uma distância de 300
metros das escolas públicas. A Suprema Corte
também permitiu aos estados estabelecer limites ao
aborto, decidiu que o Congresso não pode determinar
a realização de investigações sobre compradores de
armas e não permitiu que o Congresso aprovasse uma
lei permitindo que os estados fossem processados em
tribunais federais. Existe uma clara tendência de
devolução da autoridade à comunidade.
A fragilidade do federalismo tem sido
demonstrada por fatos recentes como a secessão
na Iugoslávia e na União Soviética. No Brasil o
conflito em torno da divisão da arrecadação e
do pagamento de dívidas estaduais fragiliza a
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estabilidade econômica. Na Alemanha os estados
mais ricos estão cada vez menos dispostos a
subsidiar os mais pobres, preferindo reduzir
impostos e aumentar a renda disponível de seus
cidadãos à transferir recursos para indivíduos
residentes em outros estados. Na Rússia e na
China os estados federados são responsáveis pela
arrecadação tributária, posteriormente repassada
ao governo central. Não são comuns os casos de
recusa de realização dos repasses (na Rússia) ou
de pouco esforço (na China) das províncias para
arrecadar o que não é para seus cofres.
O caráter dinâmico do federalismo é
ilustrado pela reunificação alemã e pela recente
descentralização do poder político em nações
tão diversas como Estados Unidos, França, GrãBretanha, Itália, Espanha, Índia, Brasil, África do
Sul, China, Chile, Peru e Venezuela. A formação
da União Européia também tem contribuído para
a evolução do conceito de federalismo. O World
Development Report 1999/2000, publicado pelo
Banco Mundial observa que: “países em todas as
partes do mundo estão descentralizando o poder
político, fiscal e administrativo para os governos
locais – países grandes e pequenos, ricos e pobres,
em geral pressionados por demandas por maior
autonomia local” .
A distribuição constitucional de poderes de
uma federação pode privilegiar o governo central,
fazendo com que os estados sejam financeiramente
dependentes da União, tenham pouca autonomia
política e nenhum sistema judiciário próprio.
Levando-se esta situação ao limite, os estados
deixam de ser autônomos, tornado-se meros
departamentos da administração federal. Este
não mais é um sistema federal, e sim um governo
unitário, pois a dupla soberania foi suprimida, em
favor da soberania plena do governo central.
Também pode haver uma concentração de
poder em favor dos estados, constituindo-se um
governo federal com poucos recursos financeiros
e baixo poder de interferência nas questões locais.
Nesse caso está-se passando de um sistema federal
para uma confederação. Entidades autônomas
(países, estados ou, historicamente, cidades-estado
ou reinos) unem-se e criam um organismo central
ao qual delegam a execução de tarefas de interesse
coletivo como, por exemplo, a defesa militar e
a declaração de guerra, a regulação do comércio
entre os membros, a emissão de uma moeda
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única, a resolução de conflito entre os membros.
Cada membro da confederação mantém o caráter
de independência e soberania. O governo central
é uma agência que cuida dos interesses comuns
dos participantes da confederação, não dispondo
de autonomia para atuar diretamente sobre os
cidadãos dos estados. Em geral, a representação
dos estados na confederação é feita através de
delegados representando cada um dos estados
membros.
Federações nas quais a constituição desequilibra
a balança de poder em favor da esfera federal tendem
a estimular a criação de uma grande burocracia
federal, com pouca visibilidade e capacidade para
tratar dos problemas das populações locais. Um
exemplo desta situação, no caso brasileiro, foi o
Estado Novo de Getúlio Vargas, que começou com
a cerimônia de queima das bandeiras estaduais e
nomeação de interventores federais para governar
os estados. A queda de Vargas e a restauração da
democracia teve forte efeito de descentralização,
com a nova constituição promovendo a devolução
de poderes aos governos estaduais.
Quando a federação é muito descentralizada,
adquirindo aspecto de confederação, os riscos
não são menores. A rivalidade econômica entre os
estados, a tentativa de cada membro da federação
de impor-se como comandante, a desobediência
dos insatisfeitos em relação às resoluções tomadas
pela maioria dos estados confederados (ou pelo
frágil governo federal); tudo tende a levar à
desagregação, à disputa predatória e à secessão.
Alexander Hamilton, James Madison e John Jay,
autores dos célebres The Federalist Papers, coletânea
de artigos escritos em favor da ratificação, pelos
Estados Confederados, da Constituição Federalista
dos EUA de 1788, analisaram o caso de algumas
confederações existentes na Grécia antiga, entre
446 e 146 a.C.. Esses ensaios mostram o caráter
desagregador das confederações e das federações
em excesso descentralizadas:
Entre as confederações da antigüidade, a mais
importante foi aquela formada pelas repúblicas gregas
(...) As cidades-membro retinham a característica de
estados independentes e soberanos, possuindo igual
direito de voto no conselho federal (...) Esse conselho
tinha total autoridade para propor e resolver
qualquer questão que julgasse necessária para o bem
estar da Grécia; para declarar e conduzir guerras;
www.braudel.org.br

para decidir, em última instância, qualquer conflito
entre os membros; para penalizar o membro infrator;
para empregar toda a força da Confederação contra
os desobedientes; para admitir novos membros. (...)
Muito diferente, contudo, foi a experiência prática
em relação à teoria.(...) Os membros mais poderosos,
em vez de se subordinarem às regras impostas pela
Confederação, tiranizavam os demais membros.
(...) Os representantes das cidades mais fortes
pressionavam e corrompiam os mais fracos; e os
julgamentos favoreciam os mais poderosos. Mesmo em
meio às difíceis guerras com a Pérsia e a Macedônia,
os membros nunca atuaram em conjunto. Alguns
deles eram, na verdade, duplicatas ou agentes do
inimigo comum.
As considerações de Hamilton, Madison e
Jay sobre o caráter desagregador das federações
excessivamente descentralizadas fazem lembrar
a guerra civil norte-americana, iniciada em
1861. Os estados do sul, descontentes com a
política federal de protecionismo aduaneiro
destinada a fomentar as indústrias do norte, e que
prejudicavam o acesso das exportações agrícolas
sulistas ao mercado externo, decidiram separarse
da União para formar uma nova confederação.
O movimento de secessão já fervilhava desde
as primeiras décadas do século XIX, baseado na
doutrina da nullification: estados contrários às
decisões federais argumentavam que, uma vez que
a União havia sido criada por eles, estes poderiam
anular leis federais que violassem seus interesses.
Em 1832 o estado da Carolina do Sul declarou que
as tarifas federais sobre comércio exterior eram
inconstitucionais e não aplicáveis a seus cidadãos.
A aduana federal foi banida do estado. O conflito
seria, assim, solucionado por negociações. Mas
ressurgiria como fator determinante da guerra
civil trinta anos mais tarde. Os estados brasileiros
tentaram, recentemente, ressuscitar a doutrina da
nullification. Secretários de Fazenda dos Estados
propuseram uma emenda constitucional dando
poder de veto sobre a legislação federal a um
conselho de governadores de estado.
Em suma, os sistemas federativos caminham
sobre o fio da navalha. São acossados, de um lado,
pelo risco do crescimento excessivo do governo
central, que tende a sufocar a participação local e a
desligar-se dos interesses populares. Por outro lado,
são ameaçados pela descentralização excessiva, que
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tende a gerar uma competição predatória entre as
partes e a estimular iniciativas separatistas. Daí
a importância de uma constituição que promova
uma equilibrada distribuição de poderes, bem
como de uma eficiente instância de resolução de
conflitos federativos. Ou seja, a importância de
um Pacto Federativo eficaz.
O artigo central desta edição do Braudel
Papers analisa os principais traços do federalismo
brasileiro desde a redemocratização de 1984-85.
No Brasil, assim como no Império Romano, o rei
está nas mãos dos seus barões. O Presidente da
República depende dos governadores de estado
para aprovar importantes leis no Congresso, sem
as quais a federação tende à falência fiscal. A
federação brasileira mantém-se coesa em função
de um intrincado sistema de transferências fiscais
do governo central para estados e municípios. A
Constituição de 1988 criou um sistema fiscal no
qual essas instâncias locais de poder são fortemente
subsidiadas pelo poder central, tendo total
liberdade para administrar os fundos recebidos
bem como para contratar dívidas. Estados e
municípios não têm qualquer responsabilidade
acerca do equilíbrio fiscal do país.
Estamos vivendo um federalismo desequilibrado,
onde as partes da federação (estados e municípios)
adquiriram, através da Constituição de 1988,
forças e prerrogativas que lhes permitem competir
entre si de forma desordenada e predatória. A
distribuição de poderes está desequilibrada em
favor dos estados e municípios, que têm sido
capazes de se impor politicamente frente à União.
Muitos municípios deixam de cobrar impostos
de seus cidadãos e sustentam-se apenas com
as remessas federais. Um slogan da revolução
americana contra o colonialismo inglês (1775-81)
era: “tributação sem representação é uma tirania”.
O federalismo brasileiro pode ser descrito por um
outro slogan: “representação sem tributação é uma
farsa”. A nova Constituição e a organização das
forças políticas pós-redemocratização, conferiram
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um caráter de confederação à federação brasileira,
sujeitando-a às forças centrífugas e desagregadoras
das confederações.
A União não consegue resistir à pressão de
estados e municípios para que absorva suas
dívidas. Os municípios e estados disputam entre si
fatias crescentes da arrecadação federal (fundos de
participação, convênios, emendas ao orçamento,
etc.). Não há consenso em torno de uma reforma
fiscal que melhore a competitividade da economia
nacional, em função do poder de veto dos governos
subnacionais.
O Brasil precisa tratar com racionalidade
os direitos constitucionais que não podem ser
aplicados sob pena de tornarem-se inviáveis.
Alguns desses direitos geram incentivos perversos
que minam a justiça social e o sistema federal.
J.H. Elliott, da Oxford University, historiador do
declínio do império espanhol, observou: “Existem
poucos dilemas de maior importância que aquele
entre o clamor por mudança e a insistência na
santidade da tradição”. Esse dilema está evidente
no Brasil atual. O sistema federal do país deve
enfrentar esse desafio para tornar-se viável no
futuro.
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