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APRESENTAÇÃO

Extraímos de nossa tese de doutorado em Direi
to Constitucional a síntese direcionada aos po-
líticos e estudiosos visando à restauração do
Poder Legislativo, no contexto da elaboração da
nova Carta Magna pela Assembléia Nacional Cons-
tituinte, ora reunida no Distrito Federal.

Dentro desse mesmo objetivo pragmático, procu
ramos alinhar idéias destinadas à reformulação —
do federalismo brasileiro, visando torná-lo rea],
com a edificação de uma verdadeira autonomia dos
Estados-membros, que se encontra mitigada no
percurso de nossa História Política, tendo em
consideração também que a alternativa do Esta-
do unitário não se presta aos característicos
do Brasil.

Tomamos a liberdade de salientar principal -
mente aos Senhores Membros da Assembléia Nacio
nal Constituinte que verificamos nítida a ten-
dência primária no sentido de se desenvolverem
os trabalhos em torno do que existe , na atual
Constituição, a qual se tem tornado condicio -
nante das diversas discussões temáticas que se
processam. Tal atitude tende a inibir a ativi-
dade constituinte primária, que requer espíri-
to de criatividade e desembaraço de formas e
sistemas rígidos que, inclusive, por sua inefi
ciência ou obsolescência, comprometem a evolu-
ção do Brasil.

O nosso propósito é afirmar a prevalência do
Poder Legislativo e da Federação, não só atra-
vês de conceitos científicos como também segun
do uma visão realista dos problemas que nos
afetam, com a experiência não só de teórico
mas, de homem vivenciado nas atividades públi-
cas e no setor empresarial privado.
Nossas afirmações partem do pressuposto ne -

cessário,que é a soberania da Nação, e da fina
lidade indiscutível, que é a justiça e a paz
social.
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A postura de altruísmo que sustentamos encora
ia-nos a propor aos senhores Membros da Assem -
bléia Nacional Constituinte que assumam a opor-
tunidade histórica de valorização do Poder Lê -
gislativo e da Federação, sem guardarem qual -
quer constrangimento em decorrência de sua con-
comitante função legisferante, porquanto que a
colocação do Poder e do Estado, nos seus devi -
dos lugares, não é defesa de causa própria , p0
rém, a sustentação do instrumento indispensável
à construção da verdadeira democracia, na qual
os interesses sociais sempre assimilam e absor-
vem todas as iniciativas pessoais.
O Brasil espera que a nova Constituição seja

a suma dos ideais de nosso povo e para isso de-
verá romper todas as experiências negativas do
passado para construir, sem se sentirem seus au
tores inseguros com o pioneirismo, mas, sujei -
tos sempre à crítica dos reacionários e	dos
maus conservantistas, como é próprio a	toda
obra pioneira, um futuro promissor e aberto a
todos os que somos da mesma Pátria e temos,por-
tanto, os mesmos direitos.

Belo Horizonte, 14 de abril de 1987.

José Tarcízio de Almeida Meio

A Reconstrução da Federação Brasileira.

Introdução.

A autonomia dos Estados-membros na organização
constitucional do Brasil, hoje vigente, foi im-
plantada com a redemocratização e a Constituição
de 18 de setembro de 1946.
A soberania que se pretendeu atribuir ao Esta

do-membro, no início da construção federativa, por
força da exaltação dos sentimentos e ideais revo-
lucionários, cedeu lugar à organização da autono
mia, para a defesa da província, como observou
MÁRIO CASASANTA.

Sendo compósita a natureza da Federação,seu or
denamento não decorre da vontade única do Gover-
no Central, por envolver estrutura complexa e plu
ralidade de seus entes constitutivos
Desde 1891, têm sido mencionadas as institui-

ções componentes do Estado Federal - a União, os
Estados-membros e o Distrito Federal, sendo que
entre tais se encontram os territórios.
Após a União - que é a expressão e a identifi-

cação do próprio Estado Federal - o Estado-mem-
bro evidencia entidade jurídica de magno signifi
cado aos requisitos de nacionalidade e de estado
de direito, eis que suas normas e decisões cons-
troem a vasta camada de atuação dos poderes re-
servados.
O Estado-membro, embora ente axiológico, essen-

cial da Federação, incompreensivelmente é deixa-
do ao esquecimento no Brasil, ocorrendo uma ple-
tora de demandas e de litígios decorrentes do
desconhecimento ou da má compreensão das Consti-
tuições e leis estaduais.
O Estado-membro define-se segundo a sua autono

mia, que abrange cinco setores.
A autonomia constitucional exprime o poder de

auto-organização. É a estruturação dos órgãos da
autoridade emanada do povo. Significa plasmar a
estrutura política, legislativa, administrativa e
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jurisdicional.
A autonomia política corresponde ao auto-gover

no mediante eleições.
A autonomia legislativa é a legislação própria,

com a produção do ato formal especifico, que--,a
lei. O Estado-membro exerce sua autonomia legis
lativa com o preenchimento do ordenamento esta-
dual com as normas que elabora e aprova.

A autonomia administrativa consiste na adminis
tração através de organismos independentes, pecu-
liares ao Estado-membro e distintos dos perten-
centes à União.

A autonomia jurisdicional é a organização da ati
vidade judiciária de que se ocupam os juizes e
os tribunais do Estado.

Assim, o Estado-membro compreende o elemento di-
diferenciador entre estado unia te e Federação . O regu
lamento constitucional do Estado-membro pressupõe
uma Constituição e a sua organização mediante o
exercício do poder constituinte estadual, desti-
nado à sua auto-organização, o Estado-membro tem
competência para proferir a decisão constituin-
te; efetivar a auto-organização e a estruturação
dos seus órgãos de Poder.

No principio do federalismo brasileiro, instau
rado com a República de 1889 e formalizado com a
Constituição de 1891, lançou-se a caracterização
da plenitude autonômica do Estado-membro.	Com-
preende a época do federalismo dualista, que im-
plica, em última análise, na utópica teoria do
paralelismo radical, elaborada por TRIEPEL, quan
do'Analisou as relações entre os ordenantes internacio-
nal e estatal. A Constituição de 1891 (art.63 ),
ao prover sobre a autonomia do Estado-membro, li
mitou a restrição do poder de sua auto-organiza-
ção aos princípios constitucionais da União. Pro
clamando a plenitude dos poderes reservados do
Estado-membro, destinou a estes competência para
a organização da autonomia municipal que, entre
nossos primeiros constituintes, não configurou

matéria federal.
A Constituição de 16 de julho de 1934 contém o

amortecimento gradativo dos poderes reservados dos
Estados-membros, com a criação das normas limita
doras de sua auto-organização e osirnultáneo apare
cimento das normas centrais, as normas fundamen-
tais relativas à forma do Estado e ao sistema de
governo, sendo consequência desse fenômeno o art
79 da Constituição de 1934; 18, da Constituição de 1946
e 13 da Constituição de 1967.

O § 19 do art. 13 da Constituição da Repúbli-
ca em vigor, de 24 de janeiro de 1967,caiia Emen
da n9 1, de 17 de outubro de 1969, amplia a área
de restrições, além das enumeradas no corpo do ar-
tigo, iniciando o critério da compatibilidade ex
pressa ou implícita das leis estaduais com a Cons
tituição da República.

A limitação quanto à compatibilidade implíci-
ta é compreensiva, ampla, elástica, movediça. A
Constituição não a revela declaradamente. Provi-
rã da hermenêutica, da compreensão e da aplica-
ção do texto constitucional.

Enquanto que as prescrições enumeradas são es-
táticas, as denominadas cláusulas implícitas da
Constituição são dinâmicas, porque fluem de modo
e do enfoque da interpretação constitucional.

O Estado-membro não se criou, no Brasil,	por
ato de sua própria vontade ou determinação.

Na elaboração constitucional brasileira, me-
xistiu o precedente histórico da confederação,co
mo nos Estados Unidos. Nestes, perduraram alguns
dos poderes inerentes às suas atribuições, antes
do processo federal, através da marca do hibri-
dismo. No Brasil, em que não existe a anteriori-
dade histórica confederativa, não se explicariam
nem &cistem tais poderes inerentes. A auto-orga-
nização constitucional do Brasil não ensejou o
exercício incontrolável dos poderes inerentes, que
constituiu a projeção da soberania estadual des-
figurada. Ao contrário, aos nossos Estados-rnem-
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bros pertencem os poderes reservados pela Consti
tuição, mediante sua atribuição pela soberania
federal. Os poderes reservados procedem da Cons-
tituição e não a antecedem historicamente.
Ao outorgar aos Estados-membros o poder de sua

auto-organização, mediante Constituição e Leis
próprias, sob os vários princípios enumerados, a
Constituição lhes confere a reserva de todos os
poderes cujo exercício seja compatível com a so-
berania nacional da União.
O poder constitucional federal é pleno e ilimi

tado; o poder estadual é secundário e derivado.
Existe constante relação de dependência e de cau
saudade entre a Constituição Federal e as Cons-
tituições dos Estados-membros, tanto que se mar-
ca prazo para a adaptação das normas do direito
estadual às inovações da Constituição Federal.
A transposição ou reprodução de certas normas

e diretrizes da Constituição Federal, pelo cons-
tituinte estadual, não abrange a área da compe-
tência reservada e exclusiva pertenccente ao po-
der estadual e que justifica o aparecimento da
matéria estadual especifica desde quando se ela-
bora a Constituição do Estado até aplicações su-
cessivas que se fazem através da legislação e da
administração estaduais.
A interferência do constituinte federal no âm-

bito do Estado-membro é limitado à parte da Cons
tituição total a que se referiu KELSEN. Na siste
mática brasileira, a Constituição total está ads
trita às partes das normas centrais,	normas d
princípios, de transposição ou de reprodução.

Nessas regras está presente o papel passivo das
Constituições estaduais, enquanto que, na área
da competência exclusiva ou reservada, se encon-
tra a construção do sistema e do regime dos pode
res públicos estaduais e a organização política
e administrativa dos Municípios, que constituem
o conteúdo conceitual da autonomia do Estado-mein

bro.

As técnicas de interação do direito corrpado.

O Prof. RAUL MACHADO HORTA (Autonomia do Esta-
do-membro no Direito Constitucional Brasileiro -
Belo Horizonte - 1964 - p. 267) ensina que a re-
lação entre o federalismo e a cooperação surge na
etimologia da palavra FEDERAL, que deriva de foe
dus: pacto, ajuste, convenção, tratado, e entra
na composição de laços de amizade, foedus amici-
tiae, ou de união matrimonial, foedus thalami.
A associação das partes componentes é a finali

dade que inspira a fundação do Estado Federal, tor
nando-o uno e indecomponível.
A manutenção da Federação, após a sua crirtção

constitucional, por opção em torno das formas dos
Estados, atinge seu amadurecimento e implementa-
ção tendo por infra-estrutura a interação finan-
ceira necessária a que parta de sua organização es
tática e estrutural para a mobilidade própria ao
Estado de serviço. Esta é a razão da importância
da autosuficiência financeira dos seus elemen
tos integrantes para que exista a iederação rca
Ao mesmo tempo em que existe a descentraliza-

ção, processando-se a distribuição, a divisão do
trabalho governamental, com a ajuda das entida-
des e dos governos estaduais, a cooperação, sem-
pre atuante no funcionamento do Estado Federal,
proporciona o ponto de convergência indispensá-
vel a que se racionalizem e se coadunem interes-
ses comuns e gerais com os interesses particula-
res e parciais.
CARL J. FRIEDRICH considera a solidariedade co

mo o caráter necessário do federalismo, pois, na
sua extensão, o federalismo envolve permanentes
e assíduos contactos entre a comunidade total e
os grupos parciais. A universalidade, provenien-
te da interação orgânica que, para CARL FRIEDRI-
CH, passou a integrar a natureza do Estado Fede-
ral, não se limita a uma sistemática nacional,po
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rém, muitas vezes, consegue e alcança os rumos
amplificadores do processo de federalizaçao, no
domínio das dimensões supra-estatais do federa-
lismo internacional, o qual é provocado pri'nci--
palmente pelos organismos financeiros institui-
dos, multilateralmente, através da forma contra-
tual da adesão. Esta é, aliás, inexorável tenôên
cia do Estado Federal contemporãneo.

No passado, o sistema da interação era conheci
do mediante as contribuições matriculares (Matri
kularbeitrage) do federalismo clássico alernão,ins
tituidas pela Constituição do Império, de 16 de
abril de 1871 (Deutsche Reichverfassung) . A con-
tribuição matricular provinha dos	Estados-mem-
bros, dos Lander, em direção à União Federativa.
O movimento centrípeto ocorria na articulação das
relações entre Estados-membros e União, no fede-
ralismo antigo, enquanto que,atualmente, ocorre
o inverso, imprimindo-se força de natureza cen-
trífuga.
As obrigações de os Estados-membros efetuarem

o pagamento da contribuição matricular à União
Federal decorria do art. 70 da mencionada Consti
tuição imperial. Entretanto, a Constituição ale-
mã não dispunha sobre o quantitativo da menciona
da contribuição, deixando ao critério do legis-
lador a fixação do respectivo valor, ao elaborar
a lei orçamentária.

O federalismo alemão prosseguiu, mediante a ado-
ção das subvenções especiais (besondere Zuschus-
se) do Reich aos Estados e aos Municípios, inte-
grando-se, com isso, na sistemática	moderna e
perseguindo o campo predileto das ajudas fede-
rais (rodovias, educação, saneamento e assistên-
cia).

O Estado alemão procurou equacionar o sério pro
blema do desequilíbrio regional, instituindo, com
as subvenções, a política do equilíbrio estrutu
ral, a fim de compensar as diferenças e os desa-
justes entre alguns Estados-membros e outros, ré
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forçando a capacidade financeira dos Lander mais
atrasados.
A Lei de Compromisso Financeiro (Finanzausgiei

chgezets), de 27 de abril de 1926, autorizava o
Reich a cobrir os déficits de arrecadação tribu-
tária dos Estados.
A maior parte dos impostos sobre a renda e	o

capital, na República Federal da Alemanha, é re-
vertida aos Lander. Nem toda a arrecadação efeti
vada no território de um Lander a este é destina
da. Existe o fundo comum de repartição, reservan
do-se uma parcela ao Reich.
Mantendo o Fundo de Compensação, financiado pé

lã arrecadação de tributos nos Estados-membros
que alcançaram índice superior de capacidade fi-
nanceira, parte do seu produto é repartida aos
Estados-membros que possuam idoneidade financei-
ra inferior ao índice considerado padrão da capa
cidade financeira federal.

Na União Soviética, as Repúblicas confederadas
e autônomas, as diferentes circunscrições admi-
nistrativas, assim como as regiães,os distritos,
as comunas rurais e urbanas preparam os respec-
tivos orçamentos e os enviam ao Ministério das
Finanças, o mais alto órgão da hierarquia do Es-
tado, ao qual compete decidir, soberanamente, so
bre as conveniências e as partes negativas, pro-
movendo a elaboração do orçamento final que per-
tence à sua exclusiva responsabilidade. O movi-
mento de interação surge na composição do orça-
mento global, porém, cede lugar à integração fi-
nanceira e orçamentária, a qual anula a autono-
mia financeira das circunscrições e possibilita
muita disparidade entre a grandeza dos orçamen-
tos regionais.
As peculiaridades do federalismo soviético, de

finido pela Ciência Jurídica como forma híbrida
entre o federalismo e a confederação, justificam
a influência dos ideais políticos nacionalistas
do socialismo, que convertem em nacionalidade
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única todos os ideais e objetivos dos	cidadãos

e do governo soviético.
O Canadá, através do British North America Act,

de 1867, instituiu um Governo central, com de-
terminados poderes, e manteve a existência de uma
subdivisão política através de províncias autôno
mas.

Ao Parlamento do Canadá pertence fixar os sis-
temas monetário e tributário; aos Legislativos
estaduais foi atribuída competência para insti-
tuírem impostos diretos que assegurem renda des-
tinada aos interesses da província.
Ao tempo em que as províncias foram limitadas

aos impostos diretos, o Governo Federal não so-
fre restrição a este respeito.
O British North America Act permitiu às provin

cias a faculdade de criarem entidades municipais,
dentro de suas respectivas jurisdições. Aos muni
cípios, resultantes da decisão das provincias,fo
ram impostas as restrições de ordem tributária
inerentes às províncias.
O impostos direto, para avaliar	o âmbito da

competência das províncias, na criação tributá-
ria, é o pago "from person who it is intende
should pay it". Esta concepção deferiu competên-
cia às províncias para a instituição do imposto
sobre a renda, do imposto de vendas, do imposto
sobre sucessões e uma série de outros impostos di
retàs.
O Governo Federal é competente para impostos

diretos sobre a renda, sobre os lucros, sobre a
transferência de bens, após a morte, para estran
geiros, e impostos indiretos sobre o consumo	e
sobre as vendas.
Os municípios podem legislar e criar impostos

diretos territorial, sobre o consumo de água, além
de contribuições de melhoria.

Em face da competência comum, no que tange aos
impostos diretos, em 1930 era inúmera a quantida
de de impostos diretos existentes, o que, natu-
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ralmente, os tornava anti_ecOflomicos. Por isso,
foram instituídos, a partir de 1941, OS convê-

fioS entre o Governo central e as proviflCias,com
a finalidade de se estabelecer uma política tri-
butária salutar, de forma que, ao defender os in-
teresses supremos do Erário Público, não sacrifi
casse, desumanamente, os contribuintes, com so-
brecarga tributária insuportável. Normalmente, a

duração desses convênios é por cinco anos.
Através dos convênios, as províncias canaden-

ses comprometem-se, por si e pelos municípios in
clusos em seu território, ao desuso de determi-
nado imposto, em favor da União. O imposto sobre
a renda, federal, e o imposto territorial tive-

ram diminuída s suas respectivas alíquotas a fim
de que se tornasse possível a simultânea cobran-
ça pelos governos provinciais.
O programa financeiro do Canadá gira em torno

dessas nvenÇóe5 que proporcionam uma fonte de
rendas capaz de sustentar grande parte das ativi
dades públicas, dentro de uma planificação e de
um método que obedecem àS diretrizes gerais	da

política fiscal.
Nos convênioS mais recentes, as províncias par

ticipanteS resolveram limitar a possibilidade de
jnstituiÇaO de tributos diretos, inclusive pelos
municípios, o imposto de renda federal, pago di-
ferentemente em todas as províncias, e o imposto
sobre sucessões, recolhido de maneira desigual
em três províncias, têm um abatimento em suas res-
pectivas alíquotas, a fim de se tornar possível
a tributação estadual, na mesma área.

As reduções do imposto de renda federal e o im
posto federal sobre sucessões não se aplicam nos
territórios do Noroeste Canadense, onde não exis
tem os correspondentes provinciais.

As alíquotas dos impostos provinciais não são,
necessariamente, limitadas aos descontos	fede-

rais respectivos.
A posição constitucional das províncias permi-
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te-lhes o uso limitado dos impostos diretos, de
acordo com os interesses da estratégia de seu de
senvolvimento. Entretanto, em cinco orovincias (Prin
ce Edward Island, Nova Scotia, New Bruntswick,
Alberta e British Columbia) as alíquotas dos im-
postos de renda estaduais não excedem o respecti
vo abatimento federal.
Todas as dez províncias canadenses instituem

uma grande variedade de impostos para custearem
as despesas necessárias a seu progresso. Presen-
temente, todas as províncias arrecadam um impos-
to sobre a renda do cidadão ou entidades, respec
tivamente, domiciliados e situados em seu ter
ritério, assim como dos rendimentos derivados de
atividades ou operações levadas a cabo dentro de
sua jurisdicão.
Tão só Ontário e Quebec impõem impostos espe-

ciais às corporações, além do imposto de renda,
e somente British Columbia, Ontário e Quebec ar-
recadam imposto sobre a transmissão de bens "cau
sa-mortis".
Nos termos do convênio fiscal existente entre

os governos federal e províncias, a União proce-
de a pagamentos equitativos às províncias, à me-
dida que reconhece ser o índice "per capita" de
sua capacidade financeira potencial, tomando por
base o índice padrão, em todo o Pais, inferior ao
necessário a um equilíbrio estrutural ou, ao me
nos, à manutenção regular de seus serviços. Para
diversas províncias, estes pagamentos são fontes
importantes de suas rendas.
O sistema da interação canadense, que se pode

considerar muito aperfeiçoado, foi preconizado pe-
la Royal Cornmission on Dominion-Provincial Rela-
tions que, além disso, sugeriu a instituição da
Finance Comrnission, incumbida de aconselhar o Go
verno Federal a respeito da concessão dos subs
dios, em níveis adequados e dentro de uma siste-
mática racional.

Nos Países Baixos, as províncias e as municipa

lidades são autorizadas a instituir impostos,den
tro de limites estreitos. Comumente recebem sub-
sídios do Tesouro Nacional, para a manutenção de
seus serviços.
A habitualidade e o grande volume da ajuda fe-

deral às províncias repercutiu, na Suíça, de mo
do diferente. É que provocaram a mutilação da au
tonomia financeira dos Cantões, ocasionando, por
consequência, o rompimento do equilíbrio políti-
co da Federação.

Segundo dados colhidos por JEAN BOULOUIS (Essai
surla Politique des Suventions - Librairie	Ar-
mand Colin - 1951 - Paris - p. 13) , as	subven-
ções federais atingiram a soma global de dez mi-
lhões e quatrocentos mil francos suíços, no pe-
ríodo de 1854 a 1874.

Segundo observação do Professor ORLANDO M. CAR
VALHO (Relações Financeiras da União com as ou-
tras órbitas de governo - In Perspectivas do Fe-
deralismo Brasileiro - Edição da Revista Brasi-
leira de Estudos Políticos - Belo Horizonte- 1958)
antes da última guerra mundial, em 6 de 25 can-
tões da Suíça, o suprimento federal ultrapassava
o total de arrecadação local; em 18, equivalia à
metade da receita de impostos.

No período 1939/1946, as subvenções federais aos
Cantões importaram em dois bilhões, oitocentos e
quatorze milhões, setecentos e sessenta e três mil
francos suíços.
O ingresso das subvenções federais no financia

mento das atividades exclusivas do governo canto
nal implica, evidentemente, no fracionamento da
definição política nacional, porque retira	dos
Cantões o elemento autonômico, indispensável à
configuração federativa. Atua, portanto, na Suí-
ça, o fator antídoto ao Estado Federal, de modo
irresistível. Com a interveniência do Governo Cen
trai nos assuntos de peculiar interesse dos Can-
tões, o sistema federativo é interceptado	pela
irfluência e pela inclinação ao Estado Unitário,
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ocasionando uma centralização de competência e o
consequente retrocesso à forma de organização
unitária, a que se refere, com pessimismo,WflLIAM
E. RAPPARD (De lã Centralisation en Suisse- Revue
Française de Science Politique - volume 1 - n9s
1-2 - Janeiro - junho de 1951 - pp. 149).
Nos Estados Unidos da América, a política de

interação provocou o aparecimento, desde há mui-
to, de organismos típicos a que o Governo Fede-
ral incumbia de promoverem reuniões periodicas a
fim de esquematizarem o planejamento, o exame- dos
problemas de interesse conjunto da União e dos
Estados, ou de caráter intra-estatal, com o obje
tivo de se conseguirem meios e soluções objeti-
vos e exequíveis.

Mediante convocação do Presidente THEXIXDRE ROOSE-
VELT, reuniu-se, em 1908, pela primeira vez, a
Governor's Conference, que se tem repetido, anu-
almente,com a finalidade de discutir os proble-
mas situados no âmbito das relações União-Esta-
dos e dos intra-estatais.
A National Conference realiza-se, anualmente,

três dias antes da reunião da Jmerican Bar Associa-
tion, sob cujos auspícios aquela se organizou,pe
lã primeira vez, em 1892. Tem como finalidade
primacial a uniformização legislativa dos Esta-
dos-membros, nos setores em que a identidade se
torne praticável e conveniente. Subsidiariamente,
elabora Projetos-modelos de Leis Estaduais e su-
gere a adequação e uniformidade das sentenças judi
ciais. Até 1957, a National Conference havia re-
comendado a uniformização de cerca de 100 leis.

Um Conselho de grande repercussão para o aper-
feiçoamento legislativo dos Estados é o Council
of State Governaments, que apareceu, em 1926,sob
a denominação de American Legislators Association,
isto é, Associação Nacional das Assembléias Le-
gislativas. O Council promove, de dois em	dois
anos, a General Assembly of the States, que	se
compõe de Comissões Estaduais integradas por dez

legisladores e cinco representantes do Governo.
Compreende um board of managers, que fixa sua p0
litica de ação; uma Comissão Executiva; um Se-
cretariado Executivo. Reúne o Council as funções
de escritório de informação e de pesquisa	para
os Estados; fonte autorizada para o aprimoramen-
to da legislação dos Estados-membros e de	suas
práticas executivas; órgão de cooperação e de
assessoria dos Estados-membros para a solução dos
problemas inter-estaduais; centro de auditoria pa
rã as atividades legislativas internas e o melho
ramento das relações inter-governamentais.
O sistema tributário, nos Estados Unidos, pode

analisar-se em três setores: federal, estadual e
local. A importância da arrecadação fieraI á mui
to significativa, porque consiste no dobro da so
ma das demais. Esta posição foi assumida princi-
palmente depois que a Emenda Constitucional	n9
16, de 1913, que possibilitou a instituição do
imposto de renda. Entretanto, nos ãltimos anos,
enquanto se denota o aumento da arrecadação fede
ral, o índice das arrecadações estadual e local-
tem sido muito superior, o que implica num aumen
to relativo muito maior.
A arrecadação tributária, nos Estados-membros,

durante os anos de 1965 e 1966, alcançou 29.381
milhões de dollars, que corresponde a 1/4 da re-
ceita tributaria da Nação. O imposto sobre as
vendas á o básico, no Estado-membro, com uma ar-
recadação de 7.873 milhões de dollars, ou seja,
26,8% do total; seguindo es impostos sobre a
renda, com $ 6.326 milhões, isto é, 21,5% do to-
tal, sobre combustíveis, com $ 4.627 milhões, que
equivale a 15,7% do total. Os restantes mais co-
muns gravam os Veículos, as bebidas alcóolicas
o cigarro, as heranças, as doações, os negócios,
sendo que, nenhum desses alcança a cifra de 10%
sobre o total, se bem que a soma deles correspon
de a 33,1% do total.

Consoante esclarecimento do insigne MAURICE DU
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VERGER, (Finances Publiques - Presses EJniversi-
taires de France - p. 499 - 1968 - Paris) , "sur
le plan des Etats, lã fiscalité indirecte joue un
grand rõle: on trouve ici des impôts géneraux surlã de- pense, de structure rnoderne. Les 3/5 des
Etats ont établi ainsi des "saies tax" (impôt ge-
neral sur les ventes) qui ont lã forme, soit
d'une taxe sur les ventes au détail comme notre
taxe locale (21 Etats) , soit d'une taxe en cas-
cade, soit d'une taxe à lã valeur ajoutée".
A cooperação financeira norte-americana reside

na atividade federal de atribuir aos Estados-mem
bros os "federal grants in aid".	-
O Council of State Governaments propôs a se-

guinte definição para os subsídios federais:"Pa
ments made by the national government to State
and local governanment sobject to certain condi-
tions, for the support of activities administe-
red by the states and their politicai subdivi-
sions." (The Ainerican Federal Government -1946 -
4 edição - Mc Graw - HilloBook Company- pp.89).

Até o ano de 1925, foram insignificantes as con-
tribuições federais aos Estados-membros, sendo
que as dotações só se destinavam à educação pú-
blica.
A partir daí é que se ampliam as áreas atingi-

das pelos subsídios, incluindo-se, então, o pro-
grama rodoviário, a agricultura, a saúde públi-
ca,o saneamento, o socorro e bem-estar social,
os quatro últimos durante o período presidencial
de FRANCLIN D. ROOSEVELT.
Os subsídios federais dividem-se em emergency

grants e em regular grants. Os emergency grants
constituem volumosas verbas aplicadas no custeio
de serviços do interesse dos Estados demonstran-
do a rigidez da estrutura financeira estatal. No
caso, o Governo Federal financia totalmente o cus-
to do serviço, sendo que alguns Estados-membros
ficam na dependência dos subsídios federais para
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executarem serviços que se consideram essenciais
(Public Finance and National Income - pp. 457 -
HAROLD M. SOMERS - The Blakiston Company -1949).
A distinção entre os emergency e os regular

grants reside exatamente na participação ou não
do Estado-membro no custeio do serviço subvencio
nado, pelo que informa HAROLD M. SOMERS. No caso
dos emergency grants, a presença dos subsídios
federais integraliza o custeio da obra;tratando-
se dos regular grants, o Estado-membro participa
e complementa a contribuição federal.
As alíquotas que traduzem a participação dos

subsídios federais nos serviços dos Estados-mem-
bros variam de um para outro. Segundo HAROLD M.
SOMERS, as percentagens variarani em 1945, de 5,4%
no Estado de New York, para 35,2%,no Estado de
Nevada.

£ significativo que, em alguns Estados-membros
norte-americanos, os subsídios federais represen
tam contribuição indispensável e essencial a sua
continuidade política, tanto assim que a própria
Federação poderá ficar comprometida no caso
política errônea quanto aos subsídios federais.
Cabe ao Council of State Governaments promover

a articulação da política dos Federal Grants-in-
Aid, com a finalidade de apurar suas convenián-
cias e desvantagens, indicando uma fórmula de so
lução orgánica que preserve a Federação, median-
te condições efetivas para a autonomia financei-
ra e o resgate dos compromissos, por parte das
unidades federadas.

A Interacão no federalismo brasileiro.

A autonomia radical com que os Estados-membros
se apresentaram, na fase histórica dos primór-
dios da República, justifica a contraposição do
Govef'ho Federal, adquirindo uma posição de inde-
pendência financeira com relação aos Estados-mem
bros.

A Constituição de 1891 viu com reservas a pos-
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sibilidade de contactos permanentes entre as au-
toridades constituídas das esferas federal e es-
taduais, com vista a uma atividade comum e conju
gada de todos os Estados-membros para a consecu-
ção dos objetivos nacionais, totais,abrangerjtes,
a partir das realizações de caráter estadual,pro
vincial, parcial.

Só em casos extremos, a primitiva República ad
rnitiu a possibilidade de cooperar com os Esta-
dos-membros, assim mesmo, a título de socorro e
em caso de calamidade pública, mediante provoca-
ção e quando solicitação neste sentido fosse for
malizada pelo Governo local.
O princípio fundamental consagrado foi o de

que só era admissível a ajuda do Governo central
enquanto os Estados-membros se auto-organizavam,
na medida de sua evolução em rumo da autonomia
política e econômica que a Constituição Republi-
cana instituiu e passou a defender.
Este foi o entendimento da Câmara dos Deputa-

dos, em 1892, quando se votou um auxílio destina
do aos Estados de Goiás, Paraíba e Piauí. Em vis
ta de ponderação sustentada por um deputado inte-
grante da Comissão de Orçamento, a matéria, que
seria transferida para a pauta da seguinte ses-
são legislativa, afinal foi aprovada pela Câma.-.
rã, ainda em 1892, porque não seria constitucio-
nal aconcessão de um auxilio, em 1893,quando es
te só era admissível em fase de organização	d
Estado-membro, entendendo o Congresso que, em
1893, todos os Estados deviam estar de posse de
todos os seus serviços, sem qualquer dependên-
cia da União.
O retraimento à interação, por parte do Gover-

no Federal, mais se caracterizou, em 1897,quando
o Senhor Ministro da Justiça endereçou uma Circu
lar aos Presidentes e Governadores dos Estados -

'interpretando o artigo 59 da Constituição Fede-
ral, que permitia a subvenção do Governo Centra]
nos casos de calamidade pública. Sentindo a ca-

rência de recursos próprios para a manutenção dos
serviços provinciais, alguns Governadores, na ex
pectativa de que uma exegese mais elástica do
texto constitucional pudesse resultar numa efeti
vã ajuda do Governo Federal aos respectivos Esta
dos, passaram a endereçar ofícios ao Presidente
da República encarecendo os subsídios federais,
com base no referido dispositivo constitucional.
Procuravam, assim, caracterizar como calamidade
pública todas as atividaes a que as forças da ca
pacidade financeira provincial não pudesse desa-
fiar. Contudo, o Governo oficializou sua inter-
pretação evinculou a concessão dos mencionados
auxílios á configuração efetiva dos flagelos que
caracterizassem o estado de calamidade pública,
ouvida a opinião técnica da Diretoria Geral	da
Saúde Pública.
As mensagens presidenciais, na primeira década

da Republica, bem assim nos primeiros dez anos
do século XX, ratificaram exaustivamente os pro-
pósitos adotados pelo Governo Federal, porque de-
las não constavam e por elas não se poderia infe
rir a mínima intenção de se implantarem relações
de ordem financeira entre as duas esferas inter-
dependentes de poder.

Os primeiros contactos responsáveis pelo adven
to da interação financeira, no federalismo brasi
leiro, provieram do reconhecimento de uma calami
dade pública padecida por toda uma região do
Pais; a seca.
Com a criação da Inspetoria Federal de Obras

contra a Seca, pelo Decreto Legislativo n97.619,
de 21 de outubro de 1909, foi inaugurada a nova
era, denotando-se então, ao contrário do que era
característico para o passado, a sensível preocu
pação do Governo Federal com as medidas de cará-
ter sanitário e assistencial de combate ao male-
tido das secas.
Com a organização de um sistema de combate sé-
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rio e habitual às secas, a atividade governamen-
tal perpassou o campo da caridade espontânea pa-
ra se constituir em uma obrigação reconhecida do
Estado para com os cidadãos.
O planejamento e a durabilidade no tempo foram

os problemas logo enfrentados pela Inspetoria, a
fim de que os seus esforços e os trabalhos desen
volvidos não sofressem solução de continuidade,
conseguindo, ao contrário, um critério de preser
vação e de organicidade.
Depois dos primeiros trabalhos da Inspetoria,

as mensagens presidenciais passaram a incluir, na
área de ação do Governo Federal, os elementos re
lativos aos projetos e ao andamento das obras con-
tra as secas, inovação às habituais	exposições
acerca da situação econômica	e financeira do
pais; bem assim, informações sobre assuntos	de
interesse local do Distrito Federal.
Na primeira República, as poucas situações em

que se poderia configurar, excepcionalmente, o
método isolado de interação, estão nas caus or-
çamentárias das Leis de Meios do Governo	Fede-
ral. É o caso da Lei n9 3.454, de 6 de janeiro
de 1918, em que a União Federal foi	autorizada
a três iniciativas consideradas inéditas:

1. Cessão de uma draga aos Estados do Pará e
de Santa Catarina, por empréstimo, para serviços
locais, ocorrendo todas as despesas, tanto as de
transporte como as de manutenção, por conta dos
governos de cada um dos Estados;

2. Contrato com os empreiteiros das obras de
saneamento da Baixada Fluminense para sua conclu
são, sem novos ônus para a União e mediante o pá
gamento da conservação dos melhoramentos realiza
dos pelos cofres do Estado do Rio;

3. Concessão de uma subvenção a todos os que
executassem obras rodoviárias, com participação
correspondente ao dobro da contribuição federal.
Ê o critério da ajuda federal complementar	com

vista à política de estímulo ao desenvolvimento
dos meios de transporte.
O sistema de interação alcançou maior êxito,

quando da primeira República, no governo do Pre-
sidente EPITÂCIO PESSOA. Ativando a ajuda às obras
contra as secas e instituindo a destinação de 2%
da receita geral do Orçamento da União às despe-
sas com as obras de irrigação de terras, no Nor-
deste, o Governo Federal abriu válvulas a uma no
vã mentalidade política que conseguiu desvenci-
lhar-se das garras do separatismo sistemático. As-
sim, com a contribuição federal que poderia al-
cançar o índice de 50%, na construção de	rodo-
vias, nos termos do Decreto Legislativo n94.460,
de 11 de janeiro de 1922.

O mesmo pensamento induziu o eminente Presiden
te ARTHUR BERNARDES à reivindicação da reforma
constitucional, a partir de que a carência de um
contacto imediato entre a União e os Estados im-
pedia ao Governo Federal prover de maneira efi-
caz às necessidades gerais do Pais.

Este método de política predominante na Primei
rã República - o da retração do Governo Federal
com relação às necessidades locais - não foi su-
perado, contudo, com a reforma constitucional de
1926. É que, adotando a regra de que a lei orça-
mentária não pode conter matéria estranha à pre-
visão da receita e à despesa fixada, a fim de ex
tirpar certas fontes de abusos e de vícios, o
constituinte radicalizou-se ao ponto de impedir
o progresso das inovações na incipiente área de
cooperação financeira.
O quadro da independência de ordem financeira

em que os Estados-membros foram colocados	pelo
Governo Federal justifica o fato rotineiro de
na Primeira República, Estados e Municípios con-
traírem vultosos empréstimos externos, com a fi-
nalidade de atender os serviços públicos locais.
Estes correspondiam, em 1922, a mais de 50%	da
divida externa da Nação.
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f
Exemplo frisante nos lega um pequeno Município

de Minas. Tendo necessidade de implantar, no Mu-
nicípio, o sistema de energia elétrica local, o
Presidente da Câmara Municipal da cidade do Pa-
rá, Cel. Fernando Octavio da Cunha Xavier con-
traiu o empréstimo de 70 contos de reis, em 1914,
perante um Banco francês.

Com a Constituição de 1934, grande - progresso
foi obtido na política de interação. Ë que a pre
visão constitucional da reunião de esforços e de
trabalhos, entre a União e os Estados-membros,fj
cou adotada, com a inclusão, no âmbito da compe-
tência federal, da organização da defesa perma-
nente contra os efeitos da seca, nos Estados do
Norte; a do serviço nacional de combate às gran-
des endemias do país, mediante o custeio, dire-
ção fécnica e a administração dos governos	lo-
cais; a elaboração do plano nacional de educa-
ção, prevendo, neste caso, a distribuição adequa
da de fundos especiais.
A discriminação de rendas não ocasionou qual-

quer melhoramento nos Estados-membros, porque não
previra a repartição da receita federal, em algu
ma circunstância, aos membros da federação. Tão
só na competência tributária remanescente, isto
é, na eventualidade de se criar um tributo, admi
tiu que houvesse a distribuição do fundo respec-
tivo em quotas destinadas á União, aos Estados
e aos Municípios.

Esta única possibilidade, no entanto, nunca se
tornou em realidade. A rápida vigência da Consti
tuição de 1934 evacuou por completo a justa espe-
rança de que, por instrumento de tal valia, se
instituísse um novo sistema político no Brasil
do qual, enfim, se tornou mera precursora.
A Constituição de 1937, inspirada sob a crise

de uma revolução nacional, preocupou-se na aqui-
sição de meios idôneos à manutenção de um regime
Político Forte e resultante da imposição de uma ditadu

20

rã. Por isso, seu objetivo primacial foi o forta
lecimento do Governo Central, como requisito in-
dispensável á sobrevivência da própria conjuntu-
ra política. O resultado foi a atrofia das nor-
mas alvissareiras de 1934, com a tendência para
a institucionalização do Estado unitário e para
a diminuição dos Estados-membros à condição de
territórios federais quando a receita de um de-
les se tornasse insuficiente ao cumprimento de
suas obrigações governamentais.
A Constituição de 1946 retirou do esquecimento

a política da interação e lanç ou as bases objeti
vas para um sistema de cooperação entre a União
e o Estado-membro, mediante a vinculação de re-
ceitas federais.

A reserva de percentagem da receita federal pa
rã as despesas em áreas regionais, circunscrevefl
do-se a determinados Estados os benefícios	dos
recursos federais e a participação na	tributa-
ção federal, mediante a atribuição de quotas de
impostos federais aos Estados e aos Municípios
consubstanciaram o baluarte para a arrancada ver
tiginosa da interação nacional, sõ conseguida a-
pós longas e árduas experiências, de meio século
republicano.
Para suprir as deficiências do índice poten-

cial de progresso regional, a Constituição de
1946 previu a cooperação federal nestas áreas,
fixando-se no próprio texto constitucional,O mí-
nimo exigível do Governo Federal com relação à
ajuda ao desenvolvimento das regiões pobres	ou
assoladas pelo flagelo das calamidades. A Cons-
tituição previu que a União despenderia quantia
não inferior a 3% de sua receita tributária na
execução do plano de defesa contra os efeitos da
seca no Nordeste e obras de assistência econômi
ca e social (artigo 198) e no plano de valoriza-
ção da Amazônia (art. 199). Igualmente, ficou as
segurado que, na execução do plano de aproveita-
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mento total das possibilidades econômicas do Rio
São Francisco, o Governo Federal disporia de im-
portãncia nunca inferior a 1% da receita tributá
ria da União (art. 29 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias). O dispêndio obrigató-
rio foi permanente para o plano de defesa contra
os efeitos da seca e vintenário para a valoriza-
ção da Amazônia e o aproveitamento total dos re-
cursos do Rio São Francisco.
A quantidade de recursos empregados nessas á-

reas constitucionalmente consagradas determinou
a formação de verdadeiros orçamentas paralelos e
integrantes do Orçamento da União, ao mesmo tem-
po, pelo montante financeiro de que se ocupam e
pelçi obrigação de se adequarem ao Orçamento Glo-
bal.
Assim é, que a 4 de março de 1968, o Ministro

do Planejamento, Professor HÉLIO BELTRÃO, anun-
ciava aaplicação de 700 bilhões de cruzeiros an
tigos à SUDENE e à SUDAM, respectivamente, Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste e Su
perintendência do Desenvolvimento da Amazônia (No
vã Etapa do Desenvolvimento Nacional - Departa-
mento de Imprensa Nacional - 1968 - p. 23) . Con-
soante o art. 19 da Lei ng 5.450, de 5 de junho
de 1968, os recursos orçamentários destinados ao
financiamento dos investimentos, em 1969, foram
fixados em quatro bilhões de cruzeiros.
Em discurso pronunciado, no Recife, a 12 de a-

gosto de 1967, o Presidente COSTA E SILVA anunci
ava as recentes medidas do Governo em favor do
Nordeste: "foi assinado acordo para a ampliação
do Porto do Recife; foi determinado o asfaltamen
to da BR-232, que penetra o sertao de Pernambu-
co; foi assinada a Declaração do Nordeste, que
fixa o programa da política administrativa para
toda a região; foi assinado no Banco Nacional de
Habitação convênio para a construção de 7.817 ca
sas; foi liberado pelo Ministério da Fazenda o

crédito de 110 milhões de cruzeiros novos para a
SUDENE; foi feita pelo Banco do Nordeste do Bra-
sil a aplicação de 85 milhões de cruzeiros no-
vos; foi deliberada a instituição da Universida-
de Federal de Campina Grande, da Paraíba; foi as
sinado com a Cruzada A.B.C. convênio para alfabe
tização de 2 milhões de adultos; foi feito acor-
do para conjugação de esforços no sentido de ra-
cional e ampla explanação dos recursos minerais
do Nordeste; foi planejada a criação de uma Fa-
culdade de Agronomia no Rio Grande do Norte." (Pronun-
ciamentos do Presidente - Departamento de Impren
sã Nacional - Brasília - 1968 - pp. 78)
A cooperação federal aumenta-se com as despe-

sas de transferência, localizadas nos auxílios
e subvenções de natureza voluntária; não-obriga-
tória por dispositivo constitucional.
Entre estes se incluem os subsídios destinados

ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento.
As obras locais de abastecimento de água e rede
de esgoto, muitas vezes, integram a atividade ro
tinelra do Governo Federal. Segundo o ofício MG
57/67, de 3 de fevereiro de 1967, do 99 DFOS/MG,
o montante dos recursos destinados pelo DNOS a
Minas Gerais, em 1969, previsto pelo Plano Trie-
nal, foi estabelecido em 22,5 bilhões de cruzei-
ros novos (COMAG - Plano-Proposta ao GEF - Janei
ro de 1967 - p. 57).
O Ministério das Minas e Energia tem reserva-

do vultosas dotações para os gastas com os ser-
viços em regime especial de financiamento,na ver
ba de desenvolvimento econômico, grupo das despe
sas de capital.
Em sua aula perante os alunos do Instituto Mi-

litar de Engenharia, o Ministro HÉLIO BELTRÃO nn-
cionou:"só em habitação, foram contratadas 160
mil unidades em 1967. É preciso que se saiba q,
em 26 anos, a estrutura governamental	produziu
120 mil casas; somente em 1967, 160 mil. Na Mari
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nha Mercante operou-se verdadeira maratona,assjm
como na construção e pavimentação de rodovias.No
setor de energia elétrica, 5 mil quilômetros de
linhas de transmissão foram construídas em 1967
(convém lembrar: 5 mil quilômetros de linhas é
uma extensão ILaior que o clássico "Oiapoque ao Chuí"
ou qualquer outra medida que se tome no territó-
rio nacional). 700 mil kilowatts de capacidade
adicional foram instaladas. 12 milhões de tone-
ladas de minério de ferro exportadas.., O ENDE
via investir mais de 34%, ou seja, 930 bilhões...
O ano de 1968 - que muita gente anunciava que i-
ria ser um ano de depressão, será um ano de subs
tanciais investimentos: devemos empregar em habi
tação um e meio trilhão de cruzeiros antigos pa-
ra çonstrução de 200 mil casas; em energia, cer-
ca de um e meio trilhão. Em educação, vamos in-
vestir quase 900 bilhões..." (Op.cit. pp.22-23).
A penúria financeira dos Estados-membros, sen-

sivelmente agravada com a inflação, tem preconi-
zado o alargamento das formas de cooperação fede
ral, ultrapassando o campo orçamentário e chegai
do à necessidade de operações de crédito.

A Lei n9 4.069, de 11 de junho de 1962, ampliou
a previsão do limite da emissão de Letras do
Tesouro Nacional para cento e trinta bilhões de
cruzeiros, em aditamento à Lei n9 3.337, de 12 de
novembro de 1957, admitindo que 30% do limite au
torizado seja aplicado no empréstimo aos EsLados-
membros, Municípios e Distrito Federal, de conformida-
de com plano elaborado pelo Congresso Nacional.

Entre as recomendações legais, o Poder Executi
vo deveria atender, equitativamente, ao maior n
mero de unidades federadas, tendo em considera-
ção, objetivamente, as condições econômicas e a
situação financeira de cada uma.
Na ausência de plano elaborado pelo Congresso

Nacional, compete ao Poder Executivo federal ex-
pedir decretos regulamentadores dos empréstimos

• eferidos.
A iniciativa sustentada e que significou um a-

vanço no setor da interação financeira, foi im-
pugnada, dentro e fora do Congresso Nacional, princi
palmente, nos pareceres de constitucionalistas e
cientistas do Direito. O Deputado ALIOMAR BALLEI
RO considerou que a inovação infringia o art.18,
§ 29 da Constituição de 1946, constituindo a aju
da federal, ao contrário do que ocorre nos Esta-
dos Unidos e no Canadá, um ato excepcional e que
só é permitido pela lei nos casos de comprovado
estado de calamidade pública.

Entretanto, a benéfica construção constitucio-
nal foi mantida pelo Conselho de Ministros, atra
vês do Decreto n9 1.345, de 31 de agosto de 1962,
no qual se procurou estabelecer o método de uma
distribuição equitativa dos recursos, tendo como
critérios a distribuição percentual, na razão in
versa dos recursos orçamentários de cada Estado,
e do estímulo à produção, mediante a formação de
fundo rotativo, dentro das normas prévias, para
aplicação, nos Estados, da percentagem destinada
aos objetivos estimulantes da ajuda econômica-
0 Decreto n9 51.083, de 5 de março de 1963,es-

tabeleceu as regras gerais para a sistematiza-
ção da assistência financeira aos Estados-mem-
bros, O Ministério da Fazenda ficou incumbido de
manter contactos com os Estados-membros, para ob
ter as informações e os elementos estatísticos
necessários ao conhecimento real do quadro de
suas dificuldades que poderão pleitear da União,
a título de empréstimo compensatório,submetendo-
se, no entanto, ao plano de contenção de despe-
sas e de reequilíbrio orçamentário.
O Decreto, contudo, trouxe em seu bojo inova-

ções melindrosas, quanto à integralidade de auto
nomia do Estado-membro. É que, ao determinar e
dispor sobre a discricionariedade da autoridade
federal, em conceder ou não, segundo sua convic-
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ção, os subsídios, o Decreto é possuído por re-
gras perigosas, peculiares a estatutos e não a
leis, as quais vinculam e subordinam as autorida
dês estaduais, de modo incompatível com o siste-
ma federativo, em que se garante a autonomia da
unidade federada, nos termos da própria Consti-
tuição.

Se, de fato, existe a necessidade de uma orga-
nização sistemática aos métodos da política de
interação, em princípio se sabe que a aplicação
dos recursos, ainda que desordenadamente e sem
critérios orgânicos perfeitos, ilide a insufici-
ência e a carência dos recursos estaduais.
Os recursos federais, no Brasil, não se limi-

tam ao campo orçamentário. Estão presentes na ex
tensa área da parafiscalidade e na receita extra~
fiscal da emissão de papel-moeda que projeta so
bre o País a extraordinária capacidade financei-
ra do Governo Federal.
Existem orçamentos de autarquias federais que

ultrapassam os maiores orçamentos dos Estados-
membros. Somente o orçamento de São Paulo conse-
gue escapar à superioridade revelada pelo setor
autárquico da administração federal.
A atribuição aos Estados-membros e aos Municí-

pios de quotas de impostos federais fui prevista pe-
la Constituição de 1946 ampliada pelas Emendas
Constitucionais n9s 5, de 21 de novembro de 1961
e 10, de 9 de novembro de 1964.

Pela Constituição de 24 de janeiro de 1967,com
as modificações da Emenda Constitucional n9 l,de
17 de outubro de 1969, a sistemática adotada,com
relação à competência tributária do Estado-merrbro
e à política de interação, é a seguinte:

1) Aos Estados e ao Distrito Federal (art. 23)
compete instituir impostos sobre transmissão, a
qualquer título, de bens imóveis por natureza e
acessão física e de direitos reais sobre imóvei,
exceto os de garantia , bem como a cessão de direi-
tos à sua aquisição, e sobre operações relativas

à circulação de mercadorias, realizada por produ
tores, industriais e comerciantes, impostos que
não serão cumulativos e dos quais se abaterá,nos
termos do disposto em lei complementar, o montan
te cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por ou-
tro Estado;

2) O art. 23, § 19 da Constituição determina
que o produto de arrecadação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza, inciden-
te sobre rendimentos de trabalho e de títulos da
dívida pública, pagos pelos Estados-membros e pe
lo Distrito Federal, será distribuído a estes,na
forma que a lei estabelecer, quando forem obriga
dos a reter o tributo.

3) O art. 23, § 69 da Constituição determina
que as isenções do imposto sobre operações rela-
tivas à circulação de mercadorias serão concedi-
das ou revogadas nos termos fixados em convê-
nios, celebrados e ratificados pelos Estados, se
gundo o disposto em lei complementar;

4) O art. 23, § 89 da Constituição dispõe que,
do produto da arrecadação do imposto sobre opera
ções relativas à circulação de mercadorias, 80%
constituirão receita dos Estados e vinte por cen
to, dos Municípios. As parcelas pertencentes aos
Municípios, serão creditadas	em contas espe-
ciais, abertas em estabelecimentos oficiais	de
crédito, na forma e nos prazos fixados	em lei
federal.

5) O art. 25 do Constituição disciplina que a
União distribui 14% do produto da arrecadação
dos impostos sobre a renda e proventos de qual
quer natureza e sobre os produtos industrializa
dos, ao Fundo de Participação dos Estados,do Dis
trito Federal e dos Territórios.

6) -O art.26 da Constituição dispõe que a União
distribuirá aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios, sessenta por cento do produto da
arrecadação do imposto sobre lubrificantes e com
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bustiveis líquidos ou gasosos e do imposto sobre
energia elétrica, tendo em vista os critérios da
proporcionalidade à superfície, população, produ
ção e consumo, ad icionando-se, quando couber, no
tocante ao imposto sobre energia elétrica, quo-
ta compensatória da área inundada pelos reserva-
tórios. No mesmo artigo, determina que	noventa
por cento do produto da arrecadação do imposto
sobre minerais do Pais seja, também, distribuí-
dos aos Estados-membros, aos Municípios e ao Dis
trito Federal, nos termos da legislação federal
e conforme o critério da proporcionalidade à pro
dução.
O Decreto-Lei n9 835, de 8 de setembro de1969,

regulou a aplicação dos Fundos previstos nos in-
cisos 1, II e III do art. 26 da Constituição de
1967, mantido pela Emenda Constitucional n9 l,de
17 de outubro de 1969.
Em suas diretrizes, determina que a aplicação

se fará de conformidade com os planos e progra-
mas do Governo Federal e, em especial, a partir
de 1972, os Planos Nacionais de Desenvolvimento,
respeitadas as condições regionais e locais.
Autoriza a destinação dos recursos a fundos es

peciais de desenvolvimento, constituídos	pelos
Estados-membros, Distrito Federal e Municípios,
para aplicação através de Bancos e Companhias de
Desenvolvimento, ou outros mecanismos adequados.
Os métodos para a distribuição do Fundo Espe-

cial, obedecendo a critérios destinados a consi-
derar a situação financeira do Estado ou Municí-
pio, o seu esforço próprio de desenvolvimento e
o grau de prioridade dos projetos a serem finan-
ciados, deverão ser fixados em Decreto do Poder
Executivo.
Consoante a Resolução n9 79, de 10 de abril de

1969, do Tribunal de Contas da União, consideran
do a alteração do artigo 26 e parágrafos da Cons
tituição do Brasil de 1967, pelo Ato Complemen-

tar n9 40, de 30 de dezembro de 1968, as disposi
ções do Decreto-Lei n9 468, de 14 de fevereiro
de 1969, e ainda a legislação em vigor pertinen-
te ao Fundo de Participação dos Estados e do Dis
trito Federal, ficou estabelecido, de forma ex-
pressa e direta aos Estados-membros que os recur
sos respectivos deveriam ser aplicados segundo as
prioridades indicadas pelo Programa Estratégico
de Desenvolvimento, observadas as conveniências
e a competência dos Estados-membros, especialmen
te em saúde, compreendendo assistência	medico-
sanitária e, prioritariamente, saneamento bási-
co (abastecimento d'água e rede de esgoto da ci-
dade, vilas e povoados) ; energia (geração, trans
missão e distribuição de energia elétrica, inclu
sive para eletrificação rural); educação,ComPreefl
dendo, prioritariamente, o ensino primário, in-
clusive construção ou aquisição de imóveis e mo-
biliários a el destinados, transporteS,COmPreefl-
dendo, basicamente, a construção de estradas de
rodagem constantes do Plano Rodoviário Municipal,
devidamente aprovado pelo DER, ou pelo DNER	e
aquisição de máquinas e veículos destinados á
construção e conservação de rodovias e ao trans-
porte de operários; e na agropecuária.
No art. 79, a Resolução proíbe expressamente

a aplicação dos recursos do Fundo de Participa-
ção em gastos de simples embelezamento urbanísti
co ou de caráter supérfluo ou suntuário, exempli
ficando os casos de fontes luminosas, imóveis pá
rã a residência dos mandatários	e veículos de
passageiros. Esta providência decorre o uso da
atribuição conferida pelo art. 25, § 19 da Cons-
tituição da República.
Trata-se de medida acuteladora e de real signi

ficado para o saneamento das atividades do Poder
Publico, O casuismo da Resolução refere-se, sem
dúvida, a acontecimentos que se tornaram habi-
tuais, nas administrações locais, cujas arrecada
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çes aumentaram alardamente, sem os planos ade-
quados ao seu recebimento e à sua utilização pro
veitosa. Contudo, não se pode olvidar o agrava--
mento do intervencionismo, na autonomia dos Esta
dos-membros, que passou a ser exercido por um ór
gão auxiliar de fiscalização orçamentária e fi-
nanceira federal, ensejando, com redobradas ra-
zões, os mesmos protestos e repulsas que houvera
provocado a Lei Federal n9 3.337, de 1957.
O Ato Complementar n9 40, de 30 de dezembro de

1968, reduziu de 10% para 5% a participação dos
Estados-membros no produto de arrecadação dos im
postos sobre a renda e sobre os produtos indus-
trializados, passando a integrar a Emenda Consti
tucional n9 1, de 17 de outubro de 1969.Esta veio
a eliminar o art. 27 da Constituição de 1967,que
previa a participação dos Estados-membros, até
em 10% da arrecadação efetuada, nos respectivos
territórios, proveniente dos referidos impostos,
excluído o incidente sobre o fumo e bebidas, des
de que celebrassem com a União convênios destina
dos a assegurar a coordenação dos respectivos
programas de investimento e administração tribu-
tária.
O art. 13 § 39 e 59 da Constituição,prevé que

a União, os Estados e os Municípios poderão cele
brar convênios para a execução de suas leis, ser
viços públicos ou decisões, por intermédio de fun-
cionários federais, estaduais ou municipais, não
sendo concedido pela União auxílio a Estado ou a
Município, sem a prévia entrega, ao órgão compe-
tente, do plano de aplicação. As contas dos Pre-
feitos e dos Governadores deverão ser prestadas,
dentro do prazo e segundo a forma prevista em lei,
após a publicação no jornal oficial do Estado.
A organização de fundos federais tem sido roti

neira, nos últimos anos. Foram esquematizados e
funcionam segundo as diretrizes traçadas unilate
ralmente por órgãos federais especializados.Ê o

caso do Fundo Especial da Loteria Federal, pre-
visto pelo Decreto-Lei n9 204, de 27 de feverei-
ro de 1967, e pela Lei n9 5.525, de 5 de novem-
bro de 1968; do Fundo Federal do Desenvolvimento
Ferroviário, previsto pelo Decreto-Lei n9 414,de
10 de janeiro de 1969; do Fundo de	Assistência
ao Desempregado, previsto pela Lei n9 4.923,	de
23 de dezembro de 1965, pelo Decreto n9 58.155
de 5 de abril de 1966 e pela Lei n9 5.392, de 23
de fevereiro de 1968; o Fundo Nacional de Minera
ção, constante da Lei n9 41125, de 8 de outubro
de 1964 e do Decreto-Lei n9 523, de 8 de abril de
1969; o Fundo Nacional de Desenvolvimento, insti
tuido pela Lei n9 6.093, de 29 de agosto de 1974
e revigorado pelo Decreto-Lei n9 2.088 , de 23
de julho de 1986.
Entretanto, o rigorismo quanto à manipulação

dos recursos federais tem cedido lugar à aplica-
ção efetiva do art. 13, § 39 da Constituição,sen
do, ultimamente, encontrados os convênios entre
a União e os Estados-membros, com a consequente
realização das denominadas obras delegadas.

A reconstrução da Federação.

O Ministro OSWALDO TRIGUEIRO (A Federação na no
vã Constituição do Brasil - Revista	Brasileira
de Estados Políticos 60/61 - Janeiro/julho de
1985 - pp. 117/175) lembra-nos que o federalismo
de dois séculos dos Estados Unidos, em situação
de normalidade jurídica e de estabilidade políti
ca, se não contribuiu decisivamente, pelo menos
não impediu a formação do Estado Nacional, que
se converteu em uma das nações mais ricas e pode
rosas do nosso •tempo: TRIGUEIRO mostra que não nos
devemos esquecer de que, de início, a Federação
americana abrangia apenas treze Estados-membros,
que tinham em conjunto setecentos mil quilome-
tros quadrados e quatro milhões de habitantes. A
Filadélfia; onde se reunia a famosa convenção cons
titucional, tinha apenas oito mil habitantes; a
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New York, em que George Washington se empossou
como primeiro Presidente, contava apenas trinta
e cinco mil. Hoje, a União se compõe de cinquen-
ta Estados, cuja área é dez vezes maior, e conta
com uma população que, em 1989, se aproximará dos
trezentos milhões de habitantes.

BERNARD SCHWARTZ (Direito Constitucional Ameri
cano Forense - Rio de Janeiro - 1966 - pp. 224 e
232) proclama que o surgimento da nova concep-
ção de federalismo norte-americano decorreu da mu-
dança da jurisprudência da Corte Suprema,em 1937,
a qual abandonou o conceito de federalismo dua-
lista e imprimiu a competência da União para in-
terferir nas questões relacionadas com o bem-es-
tar geral, como facultava, originariamente, o Ar
tigo 1, seção 8, da Constituição, que atribui ao
Congresso lançar e arrecadar impostos, direitos,
tributos e taxas, pagar as dividas e prover a de
fesa comum e o bem-estar geral dos Estados Uni-
dos.

Na compreensão do federalismo norte-americano,
como dois Governos possuem autoridade dentro do
mesmo território, nenhum dos dois, através do seu
poder de tributar, pode impedir as operações do
outro, devendo os Governos estaduais e federal
evitar exações que estabeleçam discriminação en-
tre o Governo federal e o estadual ou que inter-
firm nas operações um do outro. Pelo Artigo 1,
seção X da Constituição, os Estados-membros são
aptos a uma extensão tributária somente limitada
em relação aos direitos que incidem sobre expor-
tações, importações e marinha mercante, os quais
somente podem ser instituídos pelos Estados com
o consentimento do Congresso.

Há,nos Estados Unidos, reconhecida inclinação
para o fortalecimento do Governo Fed rã] depois que a A
mêrica enfrentou duas guerras e tendem as Na-
ções comparecerem unificadas ao cenário do mun-
do durante estes tempos de "guerra fria".

O caminho do federalismo é irreversível com a
simples alteração do ir tornar-se de âmbito in-
ternacional e, num futuro mais remoto, de alcan-
ce universal.
A partir da Emenda X à Constituição americana,

segundo a qual todos os poderes não outorgados
pela Carta ao Congresso são reservados para os
Estados, estes possuem competência ampla de le-
gislação que se exerce na ausência de lei fede-
ral. Os Estados-membros são os responsáveis pe-
la engrenagem judiciária e administrativa regio-
nal. A educação, a policia, a saúde pública,	o
bem-estar e todas as funções sociais são exerci-
das pelo Estado-membro.

TRIGUEIRO, reportando-se	ao clssico JAMES
BRYCE (op. cit., p. 161) considera fundamental
no federalismo a distribuição e competências en-
tre a União e os Estados-membros para o efeito
de um razoável equilíbrio de poderes. À União
pertencem a defesa nacional, as relações exterio
res, a moeda, o comércio interestadual, a decla-
ração dos direitos fundamentais. Aos Estados
reservam-se os poderes mais numerosos: a justi-
ça comum, os registros públicos, a polícia, a e-
ducação, a saúde pública, a organização do regi-
me municipal.
Tem sido visto que, na América Latina, o uso

da intervenção federal e a reiteração de proces-
sos ditatoriais têm caricaturado os respectivos
federalismos, os quais , pelo menos sob sua apa-
rência formal, sobrevivem a esses traumas.
Ao ensejo da elaboração da sétima Constituição

do Brasil, não temos a ilusão favorita dos ju-
ristas e legisladores de que, no dia seguinte à
promulgaçãodo novo texto constitucional, o Bra-
sil entrará em um novo tempo de felicidade ge-
ral, no qual os Presidentes não se imiscuirão na
política dos Estados e estes disporão de recur-
sos fartos para o pagamento de seu funcionalis-
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no e o custeio de suas obras mais importantes.
O Brasil, desde a primeira República, tem sicb,

nominalmente, Federação, sob uma centralização
subjacente que ofaz atavisarrento unitário.
Todos concordamos com o federalismo em teoria.

Porém, na prática, tanto o pensamento militar co
mo o das esquerdas são infensos à Federação real,
pois, ambos propugnam por um governo nacional for-
te para o bem da disciplina hierárquica das For-
ças Armadas como também para a realização das re
formas econômicas e sociais.
Os Estados-membros estão a lutar pela transfe-

rência dos impostos da União a eles sem apresen-
tarem formulações concretas quanto à modificação
de sua competência.

A -reforma tributária pressupõe profundas modi-
ficações na burocracia do Estado para se acabar
com estruturas paralelas federais e estaduais as
sim como para se racionalizar a despesa públi-
ca.

Sem a modificação de mentalidade dos nossos go-
vernantes e a aceitação de que, sendo paÍs	po-
bre, temos de nos comportar dentro de nossas limi-
tações, o fortalecimento tributário dos Estados-
membros servirá apenas para aumentar o	déficit
público e complicar ainda mais a	produtividade
do Estado.
O aumento da carga tributária, por sua vez,mos

tra-se insuportável pelos contribuintes, os quais
clamam contra a massa atual dos tributos que in-
cidem sobre as atividades produtivas sem crité-
rios justos.
Admitc-se como necessária a providência no sen

tido de se aprimorar a exação e de se combater a
sonegação e a corrupção, estas que são males que
têm infestado o Brasil e tornado odiosa e anti-
democrática a tributação.

Por questão preliminar de conceito, é fundamen
tal que a criação ou alteração nos territórios do

Estados-membros dependa do voto das Assembléias
Legislativas interessadas, de plebiscito das po-
pulações diretamente atingidas e da aprovação do
Congresso Nacional. Não compadece o federalismo
com a atual situação de ser, pela atual Consti-
tuição, questão exclusivamente federal e criação
dos Estados-membros. A opção adotada pela Carta
Magna do Brasil contraria o sistema das princi-
pais federações do mundo, como os Estados Unidos
(que exigem, para o desmembramento dos Estados,
não só a aprovação do Congresso, como o expresso
consentimento das Assembléias estaduais interes-
sadas); do México (que pressupõe a concordância
das Assembléias interessadas, a aprovação do Con
gresso Nacional, por dois terços, e a ratifica-
ção, também, por dois terços, das Assembléias
dos demais Estados) ; da Alemanha Federal (que ad
mite a reorganização territorial condicionada
aceitação das áreas atingidas e ao referendum de
âmbito nacional) ; da Suíça (que define os Can-
tões como soberanos e determina que a Confede-
ração lhes garanta os respectivos territôrios)e da
Austrália e do Canadá, em que as alterações dos
limites dos Estados-membros dependem dos referen
dum das coletividades afetadas.

A intervenção federal, embora tendo perdido mui
to em sua antiga importância, na expressão de MA
CHADO HORTA, considera-se como remédio para situ
ações anormais, cabendo-lhe a dose exata e estri
tamente necessária para que seus efeitos secund
rios não produzam males maiores.
A intervenção é a maior inimiga do federalis-

mo e, se mal usada, seu principal agente deleté-
rio.
No constitucionalismo de 91, apenas quatro hi-

póteses justificavam a intervenção. No texto vi-
gente, há duas dezenas de casos, em hipóteses
fluidas e não objetivas, que correspodem à des-
moralização do instituto, pois, as interferên-
cias autorizadas são tantas que o Brasil concen-
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traria grande parte do seu tempo útil na conspi-
ração contra o federalismo, se o instituto tives
se sido levado a sério.
Convém restabelecer-se a respeito o que dispu-

nha a Constituição de 1891, em sua versão origi-
nal: o Governo Federal não poderá intervir em ne
gócios peculiares aos Estados, salvo para repelir
invasão estrangeira; manter a república e a fede
ração; restabelecer a ordem e a tranqüilidade
nos Estados, por requisição dos respectivos go-
vernos ou assegurar a execução das leis ou sen-
tenças federais.
Na repartição das competências, o modelo que

tem servido às federações é o dos Estados Unidos,
que contém a enumeração dos poderes da União,con
siderando-se reservados os remanescentes. A ex-
ceção única ao sistema norte-americano está no
Canadá, cuja Constituição enumera a competência
das Províncias, considerando-se reservada à União
toda a matéria remanescente.
Entretanto, o que se verifica, no Brasil,é que,

a par de implicar o nosso sistema em ampliação
dos poderes dos Estados-membros, como nos Esta-
dos Unidos, registra-se, para ser contrariada es
sã tendência, o acréscimo progressivo,através do
tempo, dos casos de competência da União,os quais
aumentam em cada elaboração constitucional.

OSWALDO TRIGUEIRO registra que o princípio da enu
rieração dos casos em que é competente a União, com a re-
serva do remanescente aos Estados-membros, não
foi repudiado, mas seriamente deturpado pela pro
gressiva redução dos poderes estaduais remanes-
centes.
A expansão do poder federal - diz TRIGUEIRO -

deixou a tal ponto esvaziado o campo da competên
cia dos Estados que o Poder Legislativo destes se
converteu em ficção literária. Se a União tem com
petência expressa para legislar sobre tudo,	os
Estados já não legislam sobre nada.	As Assem-

bléias ainda praticam certos atos formalmente le
gislativos, de alguma importância, como a aprova
ção dos orçamentos e o julgamento das contas. Mas
dificilmente se aponta hoje, em qualquer Estado,
a edição de ato legislativo material, ou seja,um
diploma criador de normas jurídicas de caráter
geral. Certamente não se pode incluir nessa ca-
tegoria a concessão de títulos de cidadania hono
rária, que parece ser o derivativo da moda.
Na sua excelente monografia, OSWALDO TRIGUEIRO

ensaia que
"Como acontece em outras Federações, a União,

entre nós, tem o poder exclusivo de legislar e
resolver sobre os problemas fundamentais do go
verno: as relações exteriores, a defesa nacio-
nal, as forças armadas, o comércio interesta-
dual, a moeda, o crédito, o direito substanti-
vo. Mas, pela Constituição vigente, a competén
cia federal vai muito além abrangendo a educa-
ção em todos os seus aspectos, sáude pública,
transporte, produção e consumo, juntas comer-
ciais, tabelionatos, recursos minerais, caça e
pesca, águas, pesos e medidas, profissões libe
rais, trânsito em áreas urbanas, estatística,
cartografia, polícias e bombeiros estaduais. É
verdade que a competência federal não exclui
a competência estadual supletiva,em algumas ma-
térias. Mas o principio é inócuo, primeiro por
que a legislação federal é torrencial e exaus-
tiva; depois porque, no campo supletivo, se apli
ca a regra da prevalência do direito federal
sobre o estadual." (Op. cit. p. 171)
Entendemos que a regra deve ser a legislação

pelos Estados-membros, excetuadas as matérias típi
cas de competência federal, segundo os conceitos
universalmente aceitos. As reuniões dos represen
tantes dos Estados presentes na Conferência NaciD
nal é que deveriam fixar as questões outras pa-
ra as quais se indique a uniformização, através
de legislação federal. O direito corresponde às
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convenções e ás aspirações da sociedade à qual
vai ser aplicado. Não se compreende que, na ex-
tensão territorial do Brasil e na variedade dos
costumes de suas diversas populações, exista um
só conceito jurídico na definição dos crimes,sem
se violentarem as consciências morais. As explo-
rações agrícolas e a indústria têm peso diferen-
ciado para o Direito Tributário nas diversas re-
giões do País. A organização da família é sensi-
velmente variável entre os lugares desenvolvidos
do Sul em relação ao estágio de pré-civilização
do Norte - Nordeste. O processo judicário encon-
tra dificuldades dessemelhantes entre as metrópo
les e as Comarcas do sertão. O direito não é uma
camisa de força, porém, a ordenação dos comporta
mentos dirigida aos ideais democráticos, sem se
isolar da camada humana dos pensamentos que o
formam e das aspirações a que se destina.

Como ensinou OSWALDO TRIGUEIRO, a burocracia es-
tadual é mais eficiente e menos dispendiosa do
que a federal, considerando melhor a diversida-
de regional do pais e as peculiaridades econômi-
cas e sociais de cada Estado-membro. A tradição
nos revela que a experiência com os poderes exaus
tivos da União nos apresenta a tendência para uni-
formização, sem serem consideradas as variações
quanto ao clima e aos costumes. Assim, a burocra
cia federal sempre impôs ao Brasil inteiro o mes-
mo horário para as repartições e bancos; o mes-
mo calendário escolar, os mesmos periódicos re-
tratos nos edifícios públicos, a mesma censura pa
rã as diversões populares e, pior ainda, acres-
centamos, as mesmas normas e sanções para os fa-
tos sociais.
É imperioso que os Estados-membros assumam o

comando da organização política da sociedade, em
nível interno, fazendo-se consultas para a veri-
ficação quanto às pretensões de uniformização,as
quais são mais legítimas e autênticas se, dentro
de uma perspectiva de pragmatismo, partem das in-

fra-estruturas já organizadas.
A regionalização das normas jurídicas parece-

nos ser o melhor instrumento para o desembaraço
da justiça, num País em que temos uma organiza-
ção judicial rígida e um processo sofisticado,os
quais são elementos decisivos no distanciamento
da coisa devida, noção objetiva do direito. Nos
Estados Unidos, existe apenas a Corte	Suprema,
prevista e organizada pela Constituição. A	par
disso, o direito é vivo e a prestação jurisdicio
nal, eficaz. No Erasil, a organização judiciária
é centralizada, desde a Constituição, complexa e
distante. A estrutura do processo é complicada e
acessível apenas aos que se fecham a procedimen-
tos •ts de falarem para si próprios,
perdendo-se na objetividade e concentrando-se em
questões excessivamente formais que nada contam
ou acrescem para a concessão do direito. Quando
existirem recursos expressos pelo nome genérico
e, não, pelos apelidos que emperram a máquina; o
Juiz se sentir confiável para designar os prazos,
segundo a questão concreta e se subordinar a eles,
com dignidade e altivez; a lealdade se tornar
tônica dos comportamentos dos responsáveis pela
Justiça, estará regularizado o estado de direi-
to. As leis devem ser genéricas e abstratas, pa-
ra não servirem á perseguição e aos sentimentos
vis do homem, porém, devem corresponder à reali-
dade social subjacente, pois, de outra forma se
perderiam no espaço qual a névoa que dispersa no
horizonte.

A partilha das rendas públicas tem sido a prin-
cipal reivindicação dos apologistas da autonomia
estadual.

Este tem sido um problema de um questionamento
não resolvido adequadamente pelas mais adianta-
das federações do mundo. Os Estados Unidos fize-
ram prevalecer a indefinição através da taxação
múltipla pela União e Estados-membros, à exceção
dos tributos de importação e exportação. No Cana
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dá, a concentração de 80% da receita na	União
corrige-se pelo complexo sistema dos subsídios.
Na Alemanha Federal, há os	impostos federais;
aqueles atribuídos aos Estados, sem exclusivida-
de e os que se situam na faixa comum da competên
cia dos dois elementos federativos. A Suíça man-
têm os serviços da União pela arrecadação decor-
rente de- sua renda patrimonial, das taxas postais,
dos rronoplios do álcool e da pólvora e das contribui-
ções dos Cantões. Na Argentina e no México, foi ado
tado o mesmo esquema norte-americano, sendo que,
com a reforma constitucional de 1917, o México
introduziu a discriminação de impostos federais
exclusivos, favorecendo o tesouro federal. A Aus
trália também incorporou a sistemática america-
na, 'reservando os tributos correspondentes ã al-
fândega, sisas e correios ao tesouro nacional e
deixando os outros à competência comum.
A situação do Brasil revela a insuficiência

dos Estados-membros para resolverem financeira-
mente os assuntos de sua atual competência.

Unem-se os políticos na reivindicação de urna
nova discriminação de rendas que os afaste da si
tuação constrangedora em que, como diz OSWALDO
TRIGUEIRO, os governantes estaduais se transfor-
mem em pedintes e cortejadores dos burocratas que
manipulam as verbas federais.

Entretanto, em vez de se soerguer nova concep-
ção com respeito à discriminação de rendas, basca
da na essência da Federação e na responsabilida
de operacional das suas entidades componentes,os
estudiosos interessados na elaboração constitu-
cional limitam-se a um mero jogo de transferên-
cia de recursos, vinculados sempre à estrutura
normativa inadequada da nossa tradição, e evitam
peregrinar a jornada mais difícil e tormentosa
de alterações mais substanciais, como inclusive
convém a uma Assembléia Constituinte, quando jus-
tificável e oportuno, mesmo para que não se esva
zie esta no condicionamento invariável ao texto

vigente.
Expediente como garantias da União para emprés

timos externos que os Estados reconhecem adrede
que não poderão pagar; empréstimos de antecipa-
ção de receita perante bancos federais e pleitos
de doações federais a fundo perdido são brasilei
rismos anti-federativos que estimulam a corrup-
ção e comprometem a harmonia estrutural da Fede-
ração. Dentro deste enfoque e segundo esta postu
rã, repugna-nos a política dos subsídios,que tem
sido desordenada e arbitrária, fruto do favori-
tismo político e partidário, que compromente o
principio da autonomia estatal, às vezes afronta
da pelo tratamento discriminatório, contra	que
se insurge RAUL MACHADO HORTA (Op. cit., 323).
A política de interação financeira deve fre-

quentar a atividade planificada do Estado Federa
do.

Como explanava RUY BARBOSA, "eu compararia as
afinidades da dependência entre as províncias e
a União Federal às relações de nutrição e desnu-
trição entre o sistema nervoso e o corpo, cuja
existência ele preside, entendendo e distribuin-
do a toda a parte as reservas locais. Não vejam
na União uma posição isolada no centro, mas o re
sultante das forçasassociadas disseminando-se e
quilibradamente até às extremidades.
O federalismo consiste num sistema de forças

de cujo equilíbrio depende a estabilidade social,
política e econômica do País.
A autonomia que se concede ao Estado-membro

consubstancia o usufruto de uma parcela do poder
estatal, sob o princípio da divisão do trabalho
e mediante o controle hierárquico da federação.
É a fórmula eminente de uma abrangéncia constan-
te, efetiva e ininterrupta, principalmente no ca
so dos países constituídos por grandes áreas ter-
ritoriais.
Com a divisão política, o Estado não renuncia

ao poder constituinte outorgado pela Nação, mas,
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T.
condiciona o seu exercício aos seus	superiores
interesses.
Segundo, ainda, RUY BARBOSA, quando prelecio-

nava sobre o federalismo, "a organização centra-
lizada, que oprime, empobrece e externa as pro-
víncias, indispõe-nas contra o regime, que as pri
vã da sua independência e de sua substância; e,
indispondo-as, suscita nelas essa tendência cen-
trífuga, que acabará por desagregar o império se
se não restabelecer em tempo o único princípio
estável de coesão, que é bem-estar das partes no
todo. Logo, ao revés do que imaginam os espíri-
tos educados sob o influxo de idéias francesas,
a federação é absolutamente o único meio de sus
tentar a unidade deste país imenso, enfraqueci-
do pélas absorções da monarquia."

Por certo, a interação financeira deve articu-
lar-se, politicamente, a fim de não comprometer
a integridade da federação, com a pletora da in-
fluência e das decisões do Governo Central, no
comando do jogo de recursos. A viabilidade deste
fato atribui-se à peculiaridade da posição cen-
tral e integrada do Governo Federal, numa rela-
ção de intercâmbio constante e simultâneo com to
dos os Estados-membros.

Se de um modo o Governo Central tem a proprie-
dade de significar e exprimir a unidade federa-
da, a absorção de poderes imprime o clima de mal-
estar às províncias, com franca propensão de de-
sagregar.
Além disso, torna-se indispensável que os atuais

convênios previstos pela Constituição, em maté-
ria de isenções tributárias, sejam estendidos à
uniformização legislativa, entre os Estados-mem-
bros, e à assessoria ao Governo Central, na mani
pulação dos recursos resultantes do Fundo de Com-
pensação que, seguindo o exemplo alemão, seja fi
nanciado pela arrecadação dos tributos nos Esta -
dos-membros que tenham alcançado índice superior
de capacidade financeira, e em toda atividade fi

nanceira, de interesse global.
Para tal, como nos Estados Unidos da Pirrica há

o Council of State Governaments e a National Con
ference, faz-se imprescindível o equivalente or-
ganismo, no Brasil, com atribuições acumuladas. De
ve compor-se de Comissões Estaduais integradas por
legisladores e representantes dos Governos Esta-
duais, assim como de membros do Congresso Nacio-
nal e do Poder Executivo Nacional, que se reú-
nem, periodicamente, em assembléias. Sua organi-
zação deve compreender o correspondente "board
of managers", o órgão que fixa a política de ação,
a Comissão Executiva e o Secretariado Permanente.
Seus principais objetivos devem ser:
I. Planificação do Orçamento Federal, na área

do Fundo de Compensação;
II. Elaboração de Projetos-Modelos de Leis Es-

taduais e
III. Discussão dos problemas situados nos se-

tores das relações União-Estados e das relações
interestaduais, com a apresentação de fórmulas
ideais ao Congresso e aos demais Poderes Fede-
rais.
Trata-se de um avanço para cuja existôncia as

primeiras portas se abriram com o rompimento do
tradicionalismo político, ora com a centraliza-
ção do poder, que discrimina, indispõe e desaqre
ga; ora, com a rígida separação de competência,
também incompatível com o organismo integral, di
fuso e convergente da Federação.
Os resultados de trabalhos empreendidos por um

organismo nacional que se torna intermediário en
tre os estaduais e os federais significam o elo
da união que não se conhece na organização e no
funcionamento cio federalismo brasileiro.
As repercussões de seu provisionamento	serão

surpreendentes.
Trata-se de um órgão de consulta, de debate,de

intercolaboração mútua.
O que se verifica, na atualidade brasileira, é
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a dispersão e a dessemelhança no tratamento do
mesmo problema, quando examinado sob os ângulos
de diferentes unidades da federação.
A Conferência Nacional terá a propriedade de e

liminar as discordâncias e contradições entre os
sistemas normativos estaduais, que, afinal, têm
por base o mesmo selo constitucional.
Os resultados econômicos serão valiosos, prin-

cipalmente aos Estados menores e de infra-estru-
turas mais atrasadas ou carentes de recursos. Se
rã evitada a disparidade entre legislações tribu
tárias que, muitas vezes, correspondem à asfixia
de um mercado e o consequente empobrecimento re-
gional.
A novidade adequará o federalismo a um senti-

mento de unanimidade, de coordenação e de coesão,
ao invés da pluralidade , de diapasão e desarticula-
ção.
Permitirá a visão global das regiões sócio-geo-

político-econômicas, sem as discriminações irrele
vantes para a tecnologia moderna e usuais nas de
cisões sentimentais da humanidade.
Conseguirá a unificação das entidades jurídi-

cas, econômicas, financeiras, sociais e políti-
cas, mediante os critérios orgânico-sistemáticos
do federalismo, sem os vícios das reações unila-
terais e mediante o esforço de uma reunião nacio
nal.
O Brasil precisa de providências urgentes para

que, não se continuem aplicando soluções paliati
vas, próprias do classicismo comodista da época
de ADAM SMITH, mediante o sacrifício e o escár-
neo do povo, assim como a obstrução e a erradi-
cação das fontes de produção. Não se admite, con
temporaneamente, que se eliminem ou restrinjam,
indiscriminadamente, todas as despesas previstas
em um Orçamento, mediante a aplicação de uma ali
quota única, sem a menor análise quanto aos cri~
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térios da importância e da exigibilidade delas.
Só se pode atribuir tal iniciativa aos que se acos
tumaram e afeiçoaram ao tratamento com as recei
tas domésticas, sem a visão das peculiaridades pr
prias que se atribuem aos problemas de ordem pú-
blica, inadiáveis em prazo de solução; inevitá-
veis na contingência do mundo e irredutíveis,nos
subsídios de que carecem, na medida de seus carac
teres.
Em figura comparativa, diremos que a Conferên-

cia Nacional é o elo da unidade nacional, à medi
da que funcione com independência e capacidade
de vincular.

Será uma unidade, na percepção da grandeza uni
forme, gerada pelo esforço conjunto e indiscri-
minado de todos os Estados-membros, aos quais se
dêem, igualmente, condições de prosperidade.

Conclusões.

Pregamos a reconstrução da Federação brasilei-
ra com base nas seguintes moções:

1) A Federação à a alternativa de forma de Es-
tado tradicional do Brasil, desde a fundação da
República, e que melhor se presta a atender os
múltiplos e complexos problemas deste Pais conti
nental, sendo esquema de transcendental importân
cia na sedimentação de forças que, na atualidadc-
se direcionam às ambições mais amplas das rela-
ções internacionais.

2) A criação de Estados-membros, e a alteração
territorial implicam em ato complexo do qual par
ticipem o Congresso Nacional e as Assembléias
Legislativas interessadas, mediante ratificação
das demais Assembléias Legislativas.

3) A intervenção federal é remédio tóxico no
federalismo e fica adstrita aos casos de neces-
sidade federativa, os quais colocam a preserva-
ção da Federação como objetivo, resumindo-se tais
casos à manifestação patente e evidenciada da ne
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cessidade de repelir invasão estrangeira; manter
a república e a federação; restabelecer a ordem
e a tranquilidade nos Estados, por requisição dos
respectivos governos ou assegurar a execução das
leis ou das sentenças federais, sendo que não são
ensejadores da intervenção quaisquer outros pres
supostos, por se presumir íntegra e invulnerável
a Federação.

4) A competência federal é adstrita aos negó-
cios internacionais, à moeda, à defesa contra a-
gressões externas e às relações interestaduais.

5) A legislação e a organização judiciária são
matérias (staduais, ressalvado o que repercute em
questões federais.

6).A competência tributária fixa-se como decor
rência da competência operacional, instituindo-
se o Fundo de Compensação para que os Estados-
membros redistribuam as respectivas receitas, su
pram a União e promovam o reequilíbrio segundo
os respectivos padrões de capacidade financeira
em comparação com o padrão federal.

7) A Conferência Nacional, integrada por repre
sentantes do Congresso Nacional e do Poder Execu
tivo Federal, das Assembléias Legislativas e dos
Executivos Estaduais, é o órgão paritário encar-
regado de preservar a Federação, tendo por obje-
tivos a planificação do orçamento federal, no se
tor do Fundo de Participação; a elaboração da u-
niformização das leis estaduais, quando devido e
possível; a discussão dos problemas situados nos
setores das relações União-Estados e das rela-
ções interestaduais, com a apresentação de fr-
mulas ideais ao Congresso e aos demais	Poderes
Federais.

L
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