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Um novo pacto federativo

sta edição dos Cadernos Democráticos 
oferece aos brasileiros um aprofundado 

estudo sobre os impactos negativos que a 
centralização de recursos pela União vem ge-
rando na estrutura federativa do Brasil. Passo 
a passo, como se verá aqui, nossos municípios 
vão tendo cada vez mais dificuldades para 
oferecer à população serviços de qualida-
de na educação, na saúde e nos transportes. 
Sem isso, milhões de brasileiros levam enorme 
desvantagem na competição pela vida. O PSD 
considera que essa situação é inaceitável. Em 
nome da igualdade de oportunidades, que é 
um dos princípios básicos de seu programa, o 
PSD defende o fortalecimento dos municípios. 
É hora de um novo pacto federativo.

Gilberto Kassab
Presidente nacional do PSD 

E

E
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Entender para mudar

ão perto dos problemas, tão longe dos 

recursos. Esta inscrição poderia estar pre-

sente em cada uma das bandeiras dos mais de 

5.500 municípios brasileiros, que se contorcem e 

usam da criatividade para prestar a maior parte 

dos serviços públicos mais demandados pela 

população.

 O Brasil tem um federalismo pelo avesso: 

em vez de distribuir recursos, concentra; em lugar de premiar quem faz, penaliza; elege a 

competição – e não a cooperação – como mecanismo administrativo. A União fica com 60% da 

receita pública, enquanto todos os 27 Estados e os municípios – que prestam a maior parte 

dos serviços nas áreas de saúde, educação, segurança, justiça, saneamento básico, 

transportes, coleta de lixo etc – devem se contentar com apenas 40%.

 A injustiça não para aí. Uma empresa privada que contrata um empréstimo junto ao 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pagará algo em torno de 

3,5% de juros reais ao ano. Já os Estados e municípios, chegam a pagar 9%. Existem  certas 

situações que não merecem, porque dispensam, qualquer comentário.

 As esferas administrativas, no Brasil, se sobrepõem, quando não competem entre 

si. Estabelece-se um verdadeiro emaranhado de tarefas municipais, estaduais e federais 

(com as ONGs para dar uma “ajuda”) que se cruzam. Ao fim e ao cabo, fica difícil esta-

belecer quem é responsável por quê. Se é difícil entender, imagine só o trabalho que 

dá fazer funcionar. É o caso, por exemplo, do ensino superior.

 Em vista dessas e de outras distorções, o Espaço Democrático - fundação para es-

tudos e formação política do PSD - apresenta à sociedade a presente edição dos Cadernos 

Democráticos, intitulada “Novo federalismo: município forte”, de autoria de Samuel Hanan.

 Trata-se de um trabalho instigante, um convite à reflexão sobre uma questão que 

está na origem da nossa incapacidade histórica de gerir com planejamento, eficiência e 

sem desperdícios. Sem uma reforma no federalismo brasileiro, continuaremos patinando 

na areia movediça da irracionalidade e abrindo espaço para que os recursos sejam dire-

cionados por critérios que passam longe, mas muito longe, dos verdadeiros interesses 

da população.

                                   Guilherme Afif
       Presidente do Espaço Democrático

T
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Brasil, desde a instauração da República, adotou a Federa-
ção como instrumento para a harmonização das diferenças 

regionais no plano político, econômico e social, em função da sua 
dimensão continental e das profundas diferenças existentes em seu 
território.
 São objetivos fundamentais da República, nos termos previstos 
na Constituição Federal de 1988 (Art.3º): “construir uma sociedade 
livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; er-
radicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimi-
nação”.
 A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, todos 
autônomos, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pes-
soa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o 
pluralismo político. Além disso, todo o poder emana do povo, que 
o exerce como regra por meio de representantes eleitos. Com isso, 
o povo concede aos seus governantes um mandato, autorizando a 
arrecadação de tributos para receber em troca serviços públicos es-
senciais.
 A Federação brasileira confere grande importância aos Mu-
nicípios, elevados à categoria de entidades autônomas no que diz 
respeito ao seu interesse peculiar, em virtude do transplante da ar-
raigada tradição portuguesa de prestigiar as decisões tomadas nas 
pequenas comunidades. Os Municípios não são meros coadjuvantes, 
mas possuem papel de destaque na relação entre a população e o 
Poder Público.

Introdução

O
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 A Federação pressupõe a autonomia política, 
administrativa e financeira dos seus membros. 
Essa autonomia só existe quando o ente político 
mantém a prerrogativa de editar as suas próprias 
regras de convivência social, para atender aos in-
teresses locais.
 Entre as regras indispensáveis encontram-se 
as de natureza financeira, pois sem recursos não há 
possibilidade de obtenção das finalidades públicas, 
de interesse e necessidade coletivos. Talvez a prin-
cipal faceta da autonomia dos Municípios seja a au-
tonomia financeira, que pressupõe a liberdade para 
criar, arrecadar, gerir e gastar seus tributos res-
peitados, claro, os limites constitucionais e legais.
 O federalismo se caracteriza, assim, pela 
descentralização de encargos para entes de esta-
tura subnacional, a fim de aumentar a eficiência na 
prestação de determinados serviços públicos, ante 
as enormes disparidades regionais verificadas em 
países de grandes dimensões e a maior capacidade 
do governo local diagnosticar e atender às neces-
sidades da população.
 Na modelagem desse tipo de Estado, a repar-
tição de competências entre os entes federativos 
deve considerar não apenas a distribuição de encar-
gos, mas também a distribuição de receitas, para que 
os entes federativos possuam os meios adequados 
para o cumprimento de suas finalidades.
 O federalismo fiscal, na conceituação de Sérgio 
Prado, é o “conjunto de problemas, métodos e pro-
cessos relativos à distribuição de recursos fiscais 
em federações, de forma tal que viabilizem o bom 
desempenho de cada nível de governo no cum-
primento dos encargos a ele atribuídos”1.
 Além disso, José Augusto Moreira de Carvalho 
acentua que “o federalismo fiscal tem como obje-
tivo oferecer meios e alternativas para que o Estado 

possa cumprir satisfatoriamente suas finalidades. 
Uma proveitosa repartição de competências entre 
as esferas governamentais é capaz de proporcio-
nar o desenvolvimento de determinado Estado e, 
por consequência, da população que nele vive. A 
desarmonia nesse compartilhamento provocará, no 
mínimo, desigualdades regionais e retardo no nível 
de crescimento”2.
 A Federação brasileira, assim, espelha-se no 
campo da tributação pela convivência de três entes, 
autônomos e harmônicos entre si: a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios. Essa con-
vivência se materializa pela distribuição das com-
petências tributárias entre os entes da Federação, 
com repartição das fontes de receita. 
 Existem duas alternativas jurídicas para tal dis-
tribuição: ou a competência privativa (em que so-
mente um ente pode instituir determinado tributo) 
ou a competência comum (em que dois ou mais en-
tes podem instituir o mesmo tributo). A competên-
cia comum pode ou não ser concorrente. Pode-se, 
além disso, mesclar ambas, com a convivência de 
competências privativas e comuns. No Brasil, optou-
se pela competência privativa, com algumas poucas 
exceções, quando convivem competências comuns 
com certas restrições.
 Além da repartição das fontes de receita, com a 
discriminação rígida de competências tributárias, a 
Federação brasileira se caracteriza pela repartição 
do produto da arrecadação tributária entre os entes 
federativos. Essa repartição se viabiliza pelo me-
canismo de participações diretas ou pelos Fundos 
de Participação (participações indiretas).
 Ocorre, todavia, que, no Brasil, verifica-se a pre-
dominância da União na arrecadação das competên-
cias tributárias. A União, sozinha, arrecada mais do 
que os Estados e os Municípios juntos. Em que pese 

1 Equalização e federalismo fiscal; uma análise comparada: Alemanha, Índia, Canadá, Austrália. Rio de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung, 2006, p. 15.

2 “Federalismo e descentralização: características do federalismo fiscal brasileiro e seus prolemas”. CONTI, José Maurício; SCAFF, Fernando Facury; 
BRAGA, Carlos Eduardo Faraco (orgs.). Federalismo fiscal - questões contemporâneas. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 60.
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isso, os Estados e Municípios são responsáveis por 
parcela significativa dos serviços públicos presta-
dos à população, mormente os serviços mais essen-
ciais. Em razão desse descompasso, o federalismo 
brasileiro se mostra assimétrico.
 Com isso em mente, passaremos a tecer algu-
mas considerações críticas sobre a repartição das 
receitas tributárias no Brasil, apontando as defi-
ciências e deturpações que foram tomando conta 
da nossa Federação nos últimos anos. Aproveita-
remos para exaltar, neste trabalho, a relevância 
do papel dos Municípios no federalismo brasileiro, 

apresentando, ao final, algumas propostas para 
contornar os problemas verificados.
 Será demonstrado neste trabalho que a atrofia 
do sistema atual notabiliza-se pela carga tributária 
elevada, má distribuição das receitas tributárias, 
qualidade dos serviços públicos incompatível com o 
montante da carga fiscal, falência da infraestrutura, 
falta de priorização nos gastos com educação, custo 
excessivo e sobreposição de máquinas públicas e 
usura da União quanto às taxas cobradas dos Esta-
dos e Municípios nos contratos de refinanciamento 
da dívida pública. 
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atual sistema tributário brasileiro foi conce-
bido no início da década de 1960 e instituído 

pela Emenda Constitucional nº 18 à Constituição de 
1946. Naquele momento, foram traçadas as bases 
do sistema tributário atualmente em vigor.
 Qualquer sistema tributário pressupõe a es-
colha de certos eventos manifestadores de riqueza, 
e, portanto, de capacidade contributiva, para fazer 
com que sejam hipóteses legais de incidência da 
norma fiscal.
 No caso da Emenda Constitucional nº 18, a 
atividade econômica foi segmentada em suas ver-
tentes industrial, comercial, de serviços e de deten-
ção de propriedade. Para cada uma delas foram cria-
das competências tributárias privativas, respeitado 
o princípio federativo, com o reconhecimento e a 
institucionalização de três ordens tributárias, a 
União Federal, os Estados-Membros (e Distrito 
Federal) e os Municípios. 

 A divisão fica então da seguinte maneira:
 (a) à União:  o IR - Imposto de Renda, o IPI - Im-
posto sobre Produtos Industrializados, o IPTR – Im-
posto sobre a Propriedade Territorial Rural;
 (b) aos Estados-Membros: o ICM - Imposto sobre 
a Circulação de Bens (depois ICMS – Imposto sobre a 
Circulação de Bens e Serviços) e o Imposto de Trans-
missão de Propriedade Imóvel; e 
 (c) aos Municípios: o ISS – Imposto sobre Ser-
viços e o IPTU – Imposto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Urbana.

O

A Emenda Constitucional nº 18 , de 1965

 A União foi também contemplada com os Impos-
tos de Importação e Exportação e com o IOF – Impos-
to sobre Operações Financeiras, cujas finalidades, 
em condições normais, são de caráter meramente 
reguladores de fluxos econômicos e financeiros, 
muito mais do que para fins arrecadadores.
 Para dar regramento ao sistema constitucional 
então instituído, foi editado o CTN – Código Tribu-
tário Nacional (Lei nº 5172, de 25 de outubro de 
1966), lei de caráter nacional, aplicável à União 
Federal, Estados-Membros e Municípios.
 O CTN sedimentou o conceito de tributo e o di-
vidiu em vinculados, que pressupõem uma atividade 
estatal específica, ou de serviço ou de manifestação 
de poder de polícia (taxas de serviço ou de polícia), 
e não vinculados, que dispensam uma atividade 
estatal específica em relação ao contribuinte, os 
impostos. 
 Além disso, criou a figura da contribuição, de-
senhada para lidar com eventos extraordinários de 
repercussões econômicas passageiras. Esse instru-
mento foi concebido para ser usado em especialís-
simas circunstâncias. Por exemplo, contribuição 
de melhoria para captar valorizações imobiliárias 
inusitadas, em virtude de obra pública urbana ou 
contribuição de intervenção no domínio econômico, 
em situações de desarranjo econômico temporário. 
A materialidade das contribuições é idêntica à dos 
impostos, pois dispensa uma atividade estatal espe-
cífica ao contribuinte.



11

Novo Federalismo - MUNICÍPIO FORTE

Sistema tributário atual
e repartição das fontes de receitas

e do produto da arrecadação

tualmente, a Constituição Federal de 1988 
atribui aos entes federativos as seguintes 

competências tributárias (repartição de fontes de 
receita tributária):
 (a) União: II – Imposto de Importação, IE – Imposto 
de Exportação, IR – Imposto de Renda, IPI – Imposto 
sobre Produtos Industrializados, IOF – Imposto sobre 
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas 
a Títulos ou Valores Mobiliários, ITR – Imposto sobre 
a Propriedade Territorial Rural e IGF – Imposto sobre 
Grandes Fortunas;
 (b) Estados e Distrito Federal: ITCMD – Imposto 
sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação, ICMS 
– Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação e IPVA – Imposto sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores;
 (c) Municípios e Distrito Federal: IPTU – Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, 
ITBI – Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos” de 
Bens Imóveis e ISS – Imposto sobre a Prestação de 
Serviços.
 Além disso, a União é exclusivamente com-
petente para instituir as contribuições, como as 
contribuições sociais (PIS, COFINS, CSLL, a ex-
tinta CPMF e contribuições previdenciárias), con-
tribuições de intervenção no domínio econômico 
(CIDE) e contribuições de interesse das categorias 
profissionais ou econômicas. Os Estados, o Distrito 
Federal e Municípios podem instituir contribuições 
cobradas de seus servidores, para o custeio, em 

benefício destes, de regime previdenciário próprio. 
Igualmente, os Municípios e o Distrito Federal po-
dem instituir contribuição para o custeio da ilumi-
nação pública.
 Há uma preponderância das competências 
tributárias atribuídas à União, ainda que parcela sig-
nificativa dos serviços públicos seja da incumbência 
de Estados e aos Municípios.
 Uma das formas de se contornar esse problema 
é pela repartição do produto da arrecadação tribu-
tária. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 
atribuiu aos Estados, Municípios e Distrito Federal 
parcela na arrecadação de impostos federais, como 
o IR, o IPI e o ITR. Além disso, os Municípios partici-
pam da arrecadação estadual de ICMS e de IPVA.
 Porém, essa participação na arrecadação de 
impostos federais sofreu um grande revés, com as 
políticas adotadas pelo governo federal a partir da 
década de 1990, que priorizaram o aumento de 
carga tributária mediante o incremento das con-
tribuições. Esse aumento das contribuições, com a 
consequente redução proporcional da arrecadação 
dos impostos, diminuiu o montante das receitas dos 
Estados e Municípios (pois há proporcionalmente 
menos dinheiro a ser repartido nos fundos de par-
ticipação), além de reduzir o mínimo de investi-
mento compulsório em educação de nível superior 
a cargo da União. Como se não bastasse, a maior 
parte dos incentivos e renúncias fiscais do governo 
federal recai sobre impostos compartilhados com 
Estados e Municípios, e não sobre os impostos e 
contribuições exclusivas da União.

A
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D

A deturpação do sistema de repartição
das receitas tributárias efetivada pela União
e seu impacto na educação superior

esde a sua implementação, o sistema tribu-
tário criado pela Emenda Constitucional nº 

18/65 foi sendo deturpado em decorrência dos 
sucessivos aumentos dos tributos para atender às 
necessidades de caixa do Estado, nas suas três es-
feras de poder.
 Esse fenômeno se manifesta, sobretudo, com 
a criação das contribuições, pela simples razão de 
que a União não precisava repartir suas receitas com 
Estados e Municípios. A distinção entre as contri-
buições e os impostos, aliás, é de todo questionável, 

3 A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, por exemplo, não passa de mero adicional do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.

RECEITA DISPONÍVEL

(%) PIB

1988 2010

 UNIÃO 13,48 20,04

ESTADOS 5,97 8,66

 MUNICÍPIOS 2,98 6,42

Carga tributária total 22,43 35,12

Fonte: José Roberto Afonso - O Estado de São Paulo - 11/07/2011

haja vista que, como dito, sua natureza é idêntica3, 
e ambos independem de uma atuação estatal espe-
cífica em relação ao contribuinte para ser cobrada.
 Além disso, tributos com finalidades mera-
mente reguladoras, como o IOF, foram suprindo 
necessidades de caixa a ponto de se tornarem 
indispensáveis para os gastos públicos cada vez 
maiores. 
 As tabelas abaixo demonstra a concentração 
atual das receitas tributárias para a União, que ar-
recada mais da metade de toda a receita disponível:

DISTRIBUIÇÃO DOS IMPOSTOS

(%) TOTAL 2010

 UNIÃO 57,06

ESTADOS 24,66

 MUNICÍPIOS 18,28

Carga tributária total 100

Fonte: José Roberto Afonso - O Estado de São Paulo - 11/07/2011



13

Novo Federalismo - MUNICÍPIO FORTE

 Um dos motivos para essa situação foi o aumento deliberado 
da carga tributária em relação às contribuições, com redução pro-
porcional da arrecadação relativa a impostos, como mostram os dados 
a seguir:

 A primeira consequência disso, como já dito, 
é a redução imediata dos montantes repassados 
aos Estados e Municípios por meio dos fundos de 
participação, os quais têm por base os impostos 
federais. Com isso, a União deturpou a finalidade 
original, instituída pelo Constituinte de 1988, 
de repartir as receitas tributárias entre os entes 
federativos de maneira mais justa e equânime.
 Além disso, a concentração de receitas tribu-
tárias na União gera dependência política, em decor-
rência das transferências voluntárias. Isso porque 
os Estados e Municípios acabam virando extrema-
mente dependentes das transferências voluntárias, 
que vêm sendo usadas como moeda de troca em 
barganhas políticas.
 Outro efeito nefasto da política adotada pela 
União foi reduzir os investimentos compulsórios em 
educação em nível superior.
 Explica-se: o artigo 212 da Constituição Federal 
de 1988 obriga a União a investir nunca menos de 
18%, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 Na medida em que a União migrou a arrecada-
ção dos impostos para as contribuições, os investi-
mentos na educação superior foram drasticamente 
reduzidos pelo governo federal.

RECEITAS - UNIÃO

IMPOSTO CONTRIBUIÇÕES TOTAL

(%) (%)  (%)

1988 (CF /88) 80,27 19,73 100

2011 51,5 48,5 100

Fonte:  Governo Federal

 O aumento da carga tributária focado na majo-
ração apenas das contribuições foi uma tentativa de 
burlar a vontade original do Constituinte, 
 A primeira consequência disso, como já dito, é a 
redução imediata dos montantes repassados aos Es-
tados e Municípios por meio dos fundos de participa-
ção, os quais têm por base os impostos federais. Com 
isso, a União deturpou a finalidade original, instituí-
da pelo Constituinte de 1988, de repartir as receitas 
tributárias entre os entes federativos de maneira 
mais justa e equânime. Além disso, a concentração 
de receitas tributárias na União gera dependência 
política, em decorrência das transferências volun-
tárias. Isso porque os Estados e Municípios acabam 
virando extremamente dependentes das transferên-
cias voluntárias, que vêm sendo usadas como moeda 
de troca em barganhas políticas.
 Outro efeito nefasto da política adotada pela 
União foi reduzir os investimentos compulsórios em 
educação em nível superior.
 Explica-se: o artigo 212 da Constituição Federal 
de 1988 obriga a União a investir nunca menos de 
18%, no mínimo, da receita resultante de impostos, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. Na 
medida em que a União migrou a arrecadação dos 
impostos para as contribuições, os investimentos na 
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educação superior foram drasticamente reduzidos 
pelo governo federal.
 O aumento da carga tributária focado na majo-
ração apenas das contribuições foi uma tentativa de 
burlar a vontade original do Constituinte, que era 
a de vincular para a educação todas as receitas do 
ente federativo, e não apenas as receitas relativas a 
impostos. Tanto é que o artigo 212 da Constituição 
Federal de 1988 prevê, em relação aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios, que os investi-
mentos compulsórios em educação também incidam 
sobre a receita proveniente de transferências. 
Porém, por uma tecnicidade, o termo “impostos” 
que consta do disposto no         artigo 212 da Con-
stituição vem sendo interpretado restritivamente 
pela União que, com isso, deixa de investir todas 
as suas receitas em educação.
 Como visto na tabela da página anterior, em 
1988 os impostos correspondiam a 80,27% das re-
ceitas da União. Aplicando-se sobre esse percentual 
os 18% previstos no artigo 212 da Constituição, 
tem-se que a vontade original do Constituinte era 
a de que a União aplicasse, no mínimo, cerca de 
14,45% da sua receita total em investimentos com 
educação.

 Contudo, esse cenário foi completamente dis-
torcido, não apenas em função do aumento das 
contribuições, mas também por conta do advento 
da famigerada DRU – Desvinculação de Receitas da 
União, que vem se perpetuando. Pelo mecanismo da 
DRU, são desvinculados de órgão, fundo ou despesa, 
até 31/12/2015 (de acordo com a EC nº 68/2011), 
20% da arrecadação da União de impostos, contri-
buições sociais e CIDE’s. 
 A tabela da página anterior também aponta 
que,  em 2011, os impostos representavam ape-
nas 51,50% da receita da União. Aplicando-se, 
nesse novo cenário, os 18% previstos no artigo 
212 da Constituição, e levando-se em considera-
ção a DRU, chega-se à conclusão que a União 
diminuiu para 7,416% da sua receita os investi-
mentos compulsórios em educação (reduzida em 
cerca de 49%).
 Para se ter uma ideia da situação atual da 
educação superior no Brasil, apenas cerca de 25% 
dos alunos matriculados estão na rede pública. Há 
um predomínio absoluto, nesse setor, da iniciativa 
privada, muito em função da omissão da União nos 
investimentos que lhe são obrigatórios, por força de 
expressa disposição constitucional.
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 Os Estados e os Municípios, por sua vez, têm feito mais do que 
exige a Constituição, investindo na Universidade pública, papel que 
seria precipuamente da União. Tanto é que a quantidade de alunos 
matriculados em instituições de ensino superior estaduais ou munici-
pais é superior à quantidade de alunos matriculados em instituições 
federais. Os dados, na tabela abaixo, são esclarecedores:

ENSINO SUPERIOR – BRASIL

INSTITUIÇÕES

PÚBLICAS (*) PRIVADAS TOTAL

1 ALUNOS MATRICULADOS (%) 25,40 74,60 100,00

 (MIL ALUNOS) 1.209,00 3.550,00 4.759,00

  % POPULAÇÃO BRASILEIRA (186 MILHÕES) 0,65 1,91 2,56

2 ALUNOS QUE CONCLUEM CURSO SUPERIOR

   % 25,53 74,47 100,00

  (MIL ALUNOS) 193,00 563,00 756,00

  % POPULAÇÃO BRASILEIRA 0,10 0,30 0,40

*   INSTITUIÇÕES PÚBLICA % ALUNOS

REDE FEDERAL 44

REDE ESTADUAL 44

REDE MUNICIPAL 12

TOTAL 100
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 Chama a atenção o fato de que apenas 0,65% 
da população brasileira está matriculada em insti-
tuições públicas de ensino superior. A situação se 
mostra ainda mais grave quando se verifica que 
apenas 0,10% da população conclui o curso supe-
rior em uma instituição pública por ano!
 Igualmente, considerando que apenas 0,10% 
da população brasileira termina o curso superior 
em uma instituição pública por ano, e que apenas 
44% dos alunos da rede pública são de institu-
ições federais, chega-se ao estarrecedor dado de 
que apenas 0,044% da população brasileira conclui 
o curso superior em uma instituição pública federal 
por ano.
 Abre-se um parêntese para dizer que a situa-
ção da educação também se verifica na saúde. Isso 
porque, embora o sistema único de saúde previsto 
na Constituição Federal de 1988 seja tripartite (fi-
nanciado por recursos das três esferas de governo), 
a União tem brincado de faz-de-conta em relação à 

REPASSES DA UNIÃO PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS
POR MEIO DO SUS (EM R$)

EXAME PARASITOLÓGICO DE FEZES 1,65

SUMÁRIO DE URINA 3,7

HEMOGRAMA COMPLETO 4,11

PARTO NORMAL 443,4

PARTO CESÁRIA 545,73

CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA 10,00 *

* igual ao valor cobrado por um engraxate por par de sapatos

sua participação. A tabela abaixo mostra o quanto 
o valor do reembolso da União para Estados e Mu-
nicípios por meio do SUS está fora da realidade 
(o que aumenta o risco, inclusive, de ocorrerem 
fraudes):
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	 Outras	 deficiências	 do	 pacto	 federativo:	 a	
elevada	carga	tributária	e	sua	incompatibilidade		
com	a	qualidade	dos	serviços	públicos,	os	gastos
tributários	federais,	a	regressividade	do	sistema
e	usura	da	União	nos	contratos	de	renegociação
das	dívidas	dos	entes	subnacionais

 Vimos que a carga tributária brasileira está 
mal distribuída entre os entes, com grande con-
centração das receitas disponíveis em poder 
da União. 
 Não bastasse isso, a carga tributária brasileira 
é uma das mais elevadas do mundo. Porém, a quali-
dade dos serviços públicos prestados no País é ab-
solutamente incompatível com a quantidade de 
recursos que o Poder Público retira da iniciativa 
privada, o que gera, naturalmente, insatisfação 
em setores da sociedade.
 Em primeiro lugar, vejamos como a carga tribu-
tária no Brasil evoluiu desde a promulgação da 
Constituição de 1988:

 Não bastasse o governo federal fazer de conta 
que participa dos encargos na área de saúde por 
meio do SUS, a União teve seus encargos diminuí-
dos de forma dramática após 1988. Na época, a 
União era responsável pelos setores de siderurgia, 
telefonia, energia, rodovias, ferrovias etc., que pas-
saram por processos de desestatização, mediante 
privatizações, concessões e outorgas.
 Ou seja, além de aumentar sua participação no 
bolo da arrecadação, tanto pelo aumento da carga 
tributária quanto pelo aumento das contribuições, 
para evitar compartilhamentos com os entes subna-
cionais, a União reduziu seus encargos, realizando 
progressivamente menos tarefas.
 Mas os problemas do nosso pacto federativo não 
param por aí. É o que veremos no próximo subitem.

B R A S I L

CARGA TRIBUTÁRIA

ANO % PIB

1988 22,43

2010 35,14

Fonte :  O Estado de São Paulo -  11/07/2011
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 Como se vê, houve um aumento de 56,66% da 
carga tributária no Brasil nos anos considerados. 
Além disso, estudos mostram que a carga tributária 
brasileira supera em cerca de 50% a média da carga 
tributária dos demais países da América do Sul:

PAÍSES   X CARGA TRIBUTÁRIA

CARGA TRIBUTÁRIA BRUTA

PAÍSES % PIB ÍNDICE

• BRASIL 35,13 100,00

• GUIANA 31,00 88,24

• BOLÍVIA 27,00 76,85

• VENEZUELA 25,00 71,16

• URUGUAI 23,10 65,75

• CHILE 23,00 65,47

• COLÔMBIA 23,00 65,47

• ARGENTINA 22,90 65,19

• SURINAME 22,10 62,91

• PERU 15,10 42,98

• PARAGUAI 12,00 34,16

MÉDIA ARITIMÉTICA 23,57 67,09

MÉDIA ARITIMÉTICA EXCLUSIVE BRASIL 22,42 63,82

Fonte: WIKIPEDIA – Carga Tributária  - 15/07/2011
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 Essa carga tributária elevada, contudo, não tem se re-
vertido em benefício da população. Em comparação com os 
demais países da América do Sul, o IDH – Índice de Desen-
volvimento Humano do Brasil é apenas o sexto do conti-
nente, atrás de economias muito menores, como Argentina, 
Uruguai, Chile, Peru e Colômbia:

AMÉRICA DO SUL – CARGA TRIBUTÁRIA, ENDIVIDAMENTO  e IDH

ENDIVIDAMENTO CARGA TRIBUTÁRIA

PAÍSES % PIB % PIB I D H

• BRASIL 40,70 35,13 0,718

• GUIANA ND 31,00 0,611

• BOLÍVIA 52,70 27,00 0,643

• VENEZUELA 17,40 25,00 0,649

• URUGUAI 57,00 23,10 0,765

• CHILE ND 23,00 0,784

• COLÔMBIA 48,00 23,00 0,869

• ARGENTINA 51,00 22,90 0,775

• SURINAME ND 22,10 0,646

• PERU 16,60 15,10 0,723

• PARAGUAI 22,20 12,00 0,640

Fonte: WIKIPEDIA –15/07/2011 e 18/07/2011
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 O desempenho nacional não é melhor em com-
paração com as dez maiores economias do mundo. 
O Brasil possui a sexta maior carga tributária em 
termos de percentagem do PIB, mas apenas o nono 
IDH, à frente apenas da China:

DEZ MAIORES ECONOMIAS DO MUNDO    (2010)

PIB ENDIVIDAMENTO CARGA TRIBUTÁRIA

PAÍSES US$ Bilhões % PIB % PIB I D H

• FRANÇA 2.670 (5) 67 44,2 (1) 0,872 (5)

• ITÁLIA 2.133 (7) 104,3 42,2 (2) 0,854 (7)

• ALEMANHA 3.429 (4)   76.4 39,3 (3) 0,885 (3)

• REINO UNIDO 2.225 (6) 47,2 37,4 (4) 0,849 (8)

• ESPANHA 1.490 (9) 60,8 36,5 (5) 0,863 (6)

• BRASIL 2.089 (8) 40,7 35,1 (6) 0,718 (9)

• CANADÁ 1.370 (10) 46,4 33,3 (7) 0,888 (2)

• ESTADOS UNIDOS 14.400 (1) 95 28,3 (8) 0,902 (1)

• JAPÃO 5.168 (3) 198 27,9 (9) 0,884 (4)

• CHINA 5.408 (2) 15,7 17 (10) 0,663 (10)

Fonte: WIKIPEDIA – 30/01/2012  / Banco Mundial / FMI / CIA
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 Por seu turno, o Índice de Retorno do Brasil, cal-
culado com base na carga tributária em contraste 
com o IDH, é pífio em comparação com outros países 
de carga tributária elevada. O Índice de Retorno do 
Brasil é apenas o 30º do mundo, como mostra a ta-
bela a seguir:

PAÍS CARGA TRIBUTÁRIA IDH ÍNDICE DE RETORNO

2010 2011

1º - AUSTRÁLIA 25,90% 0,929 164,18

2º - ESTADOS UNIDOS 24,80% 0,91 163,83

3º - COREIA DO SUL 25,10% 0,897 162,38

4º - JAPÃO 26,90% 0,901 160,65

5º - IRLANDA 28,00% 0,908 159,98

6º - SUÍÇA 29,80% 0,903 157,49

7º - CANADÁ 31,00% 0,908 156,53

8º - NOVA ZELÂNDIA 31,30% 0,908 156,19

9º - GRÉCIA 30,00% 0,861 153,69

10º - ESLOVÁQUIA 28,40% 0,834 153,23

11º - ISRAEL 32,40% 0,888 153,22

12º - ESPANHA 31,70% 0,878 153,18

13º - URUGUAI 27,18% 0,783 150,3

14º - ALEMANHA 36,70% 0,905 149,72

15º - ISLÂNDIA 36,30% 0,898 149,59

16º - ARGENTINA 29,00% 0,797 149,4

17º - REP. CHECA 34,90% 0,865 148,39

18º - REINO UNIDO 36,00% 0,863 146,96

19º - ESLOVÊNIA 37,70% 0,884 146,79

20º - LUXEMBURGO 36,70% 0,867 146,49

21º - NORUEGA 42,80% 0,943 145,94

22º - ÁUSTRIA 42,00% 0,885 141,93

23º - FINLÂNDIA 42,10% 0,882 141,56

24º - SUÉCIA 44,08% 0,904 141,15

25º - DINAMARCA 44,06% 0,895 140,41

26º - FRANÇA 43,15% 0,884 140,52

27º - HUNGRIA 38,25% 0,816 140,37

28º - BÉLGICA 43,80% 0,886 139,94

29º - ITÁLIA 43,00% 0,874 139,84

30º - BRASIL 35,13% 0,718 135,83

Fonte: IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
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 Outro dado que precisa ser destacado é que o conceito 
de carga tributária sobre o PIB que vem sendo adotado nesse 
tipo de estimativa leva em consideração apenas a carga ar-
recadada. Porém, parte significativa da carga tributária deixa 
de ser realizada, em função das renúncias fiscais e da sonega-
ção. Somando-se a carga tributária arrecadada, as renúncias 
fiscais e a sonegação, chega-se à conclusão de que a carga 
tributária brasileira é bem mais elevada do que as estatísti-
cas vêm demonstrando.
 O IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada di-
vulgou o Comunicado nº 117, em que analisa os gastos tribu-
tários federais4. O Comunicado revela que “apenas na esfera 
federal, estima-se que esta forma indireta de gasto público 
tenha mobilizado 2,81% do PIB em 2009 – e que possa alcan-
çar 2,98% em 2011. Ao levar em conta também as renúncias 
previdenciárias, chega-se a 3,53% do PIB destinados a esta 
modalidade de financiamento de políticas públicas. É um 
volume de recursos superior a 10% da carga tributária”5. A 
tabela abaixo, elaborada pelo IPEA, demonstra que os gas-
tos tributários federais cresceram 47% de 2006 a 2011:

4 Gastos tributários do governo federal: um debate necessário. Comunicados do IPEA nº 117, outubro de 2011. Disponível em: <<http://www.ipea.
gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/111018_comunicadoipea117.pdf>>, acesso em 08/03/2012. O estudo em questão conceitua os 
gastos tributários no Brasil como as “desonerações que correspondem a gastos indiretos. Ou seja, são renúncias consideradas exceção à regra geral 
da legislação tributária, introduzidas no código tributário com a intenção de aliviar a carga tributária de uma classe específica de contribuintes, de 
um setor de atividade econômica ou de uma região e que, em princípio, poderiam ser substituídas por despesas orçamentárias diretas”.
5 Op. Cit., pp. 3-4.

GASTO TRIBUTÁRIO FEDERAL

2006	a	2009,	valores	estimados	(em	R$	milhões	de	2010,	corrigidos	pelo	IPCA	médio)

2010	e	2011,	valores	projetados

Ano Em	R$	milhões	nominais Em	R$	milhões	de	2010	(IPCA	médio)

2006 65.398 78.915

2007 75.745 88.189

2008 86.572 95.379

2009 89.525 94.036

2010 105.843 105.843

2011 116.083 116.083

Fonte: IPEA
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 A soma dos benefícios previdenciários e dos demais gastos tribu-
tários do governo federal atinge o patamar de R$ 137,2 bilhões, 
quantia que supera o dobro do orçamento previsto para o Ministério 
da Educação no mesmo ano (R$ 63,7 bilhões)6.

6 Op. Cit., p. 8.

 Levando-se em consideração também os gastos tributários, a carga tribu-
tária no Brasil é de praticamente 40% do PIB (semelhante à da Alemanha), 
desprezando-se, ainda, os impactos da sonegação (impossíveis de se mensu-
rar com precisão), como demonstra sinteticamente o quadro abaixo:

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

2006	a	2009,	valores	estimados	(em	R$	milhões	de	2010,	corrigidos	pelo	IPCA	médio)

2010	e	2011,	projetados

Ano Em	R$	milhões	nominais Em	R$	milhões	de	2010	(IPCA	médio)

2006  12.290  14.830 

2007  14.044  16.351 

2008  15.558  17.141 

2009  17.044  17.903 

2010  19.246  19.246 

2011  21.156  21.156 

Fonte: IPEA

CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL

 % PIB

• RECEITA ARRECADADA 35,13

• RENÚNCIA FISCAL FEDERAL 3,53

• RENÚNCIA FISCAL ESTADUAL / MUNICIPAL (estimada) 1,2

SOMA 39,86

• SONEGAÇÃO FISCAL    ?

• CARGA  TRIBUTÁRIA EFETIVA 39,86  + SONEGAÇÃO

Fontes: O Estado de São Paulo – J. R. Afonso / IPEA



26

suas funções sociais que seria a desconcentração 
de renda. Dito de outra forma: o sistema tributário 
brasileiro atual, por basear-se principalmente na 
tributação sobre o consumo, permite que os mais 
ricos continuem mais ricos, onerando de forma 
desproporcional os mais pobres.
 A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
– FIPE, entidade ligada ao Departamento de Eco-
nomia da Faculdade de Economia, Administração e 
Ciências Contábeis e Atuariais da Universidade de 
São Paulo – FEA/USP, publicou interessante estudo 
no qual demonstra a regressividade do sistema 
tributário brasileiro10.
 Neste estudo, a FIPE chega à conclusão de que 
“por ter como principal base de incidência os bens e 
serviços (47% da arrecadação tributária), o sistema 
tributário brasileiro é no seu conjunto regressivo: 
a progressividade dos tributos diretos (imposto de 
renda, contribuições previdenciárias, IPVA, IPTU e 
ITR) é insuficiente para compensar a regressividade 
dos tributos indiretos. E pior, ele é tão mais regres-
sivo quanto mais pobre o Estado da Federação, dado 
que, tendo uma base econômica menor, os governos 
estaduais não podem abrir mão da arrecadação do 
ICMS sobre os bens essenciais, como fazem os Esta-
dos mais ricos. Por exemplo, famílias com renda total 
de até 2 salários mínimos, pagando a totalidade de 
IPI, ICMS, PIS e COFINS nos produtos consumidos, 
gastam com esses tributos 25,8% de suas rendas 
se residentes em São Paulo e 30,1% se residentes 
em Belém. Esses percentuais vão se reduzindo à 
medida que aumenta a renda das famílias, porque a 
participação do consumo na renda se reduz” 11.

 É importante destacar que parte significativa 
dos gastos tributários federais são efetuados com re-
ceitas que pertencem aos Municípios e aos Estados.
 Com efeito, o citado estudo do IPEA aponta 
que 59,42% do financiamento do gasto tributário 
do governo federal é efetivado mediante impostos 
compartilhados com Estados e Municípios, como o 
IR e o IPI. Ou seja, “mais da metade dos recursos en-
volvidos nesta modalidade de política pública é co-
financiada por Estados e Municípios, que veem ser 
reduzido o volume de impostos a ser dividido por 
meio dos fundos de participação”7.
 Oportuna a decisão do Supremo Tribunal 
Federal sobre esse tema, dando um basta à con-
cessão de incentivos fiscais com receitas per-
tencentes a outros entes federativos e evitando, 
assim, que determinado ente realize verdadeira 
“cortesia com chapéu alheio”, na feliz expressão 
do Ministro Ricardo Lewandowski8.
 A decisão do Supremo Tribunal Federal deve 
servir de incentivo aos Municípios para coibir essa 
prática que vem sendo levada a cabo pela União à 
revelia dos demais entes federativos, inclusive me-
diante a adoção de medidas judiciais. Há notícias de 
Municípios do Nordeste que ingressaram em Juízo 
contra a União, para que suas quotas do Fundo de 
Participação dos Municípios fossem calculadas 
sem a dedução de incentivos fiscais concedidos 
unilateralmente pelo governo federal, sendo que 
alguns Municípios tiveram sucesso em sua deman-
da9.
 Noutro giro, o sistema tributário brasileiro atual 
pode ser considerado perverso, por ser altamente 
regressivo e, por conseguinte, não cumprir uma de 

7 Op. Cit., p. 7.
8 Recurso Extraordinário nº 572.762, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe nº 167, Divulgação 04/09/2008, Publicação 
05/09/2008, Ementário nº 2331-4.
9 Municípios vão à Justiça contra isenções fiscais. Notícia veiculada no site Consultor Jurídico, em 02/10/2009. Disponível em: <<http://www.conjur.
com.br/2009-out-02/decisao-stf-leva-municipios-justica-reducao-ipi-ir>>, acesso em 08/03/2012. 
10 ZOCKUN, Maria Helena (coord.); ZYLBERSTAJN, Hélio; SILBER, Simão; RIZZIERI, Juarez; PORTELA, André; PELLIN, Eli; AFONSO, Luís Eduardo. Simpli-
ficando o Brasil: propostas de reforma na relação econômica do governo com o setor privado. Texto para discussão nº 03. São Paulo, março de 2007. 
Disponível em <<http://www.fipe.org.br/web/publicacoes/discussao/textos/texto_03_2007.pdf>>, acesso em 07/03/2012.
11 Op. Cit., pp. 12-13.
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12 Op. Cit., p. 19.

 Para corroborar que a progressividade de impostos diretos, 
como o IR, é insuficiente, no Brasil, para compensar a elevada 
regressividade da tributação indireta (sobre o consumo), a 
FIPE elaborou a seguinte tabela, que compara as cargas dire-
tas e indiretas por faixa de renda familiar em 1996 e 2004. 
Essa tabela demonstra não só o aumento da carga tributária 
total para todas as faixas de renda, mas também o aumento da 
regressividade do sistema tributário nacional12:

Renda	Mensal
familiar

Em	%	de	renda	familiar Acréscimo	de	carga
tributária

(em	pontos	de
percentagem)

Tributação	direta Tributação Carga Tributária

1996 2004 1996 2004 1996 2004

Até	2	SM 1,7 3,1 26,5 45,8 28,2 48,8 20,6

2 a 3 2,6 3,5 20 34,5 22,6 38 15,4

3 a 5 3,1 3,7 16,3 30,2 19,4 33,9 14,5

5 a 6 4 4,1 14 27,9 18 32 14

6 a 8 4,2 5,2 13,8 26,5 18 31,7 13,7

8 a 10 4,1 5,9 12 25,7 16,1 31,7 15,6

10 a 15 4,6 6,8 10,5 23,7 15,1 30,5 15,4

15 a 20 5,5 6,9 9,4 21,6 14,9 28,4 13,5

20 a 30 5,7 8,6 9,1 20,1 14,8 28,7 13,9

mais de 30 10,6 9,9 7,3 16,4 17,9 26,3 8,4

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE

 Quanto maior a regressividade do sistema tributário na-
cional, menor será o ganho de renda líquida para as famílias 
mais pobres, o que aumenta ainda mais as desigualdades soci-
ais e a concentração de renda nas famílias mais ricas, estimu-
lando, ainda, a informalidade.



28

 Por fim, deve-se abordar a verdadeira usura que vem sendo praticada 
pela União nos contratos de renegociação das dívidas dos Estados e Mu-
nicípios, no final da década de 1990, que acarreta mais uma transferên-
cia de recursos dos entes subnacionais para o governo federal. Vejamos, 
primeiramente, os seguintes dados:

 Após 10 anos, a dívida total dos Estados e Municípios junto à União mais 
do que dobrou no período (aumento de 2,2 vezes). 
 Além disso, descontada a inflação medida pelo IPCA, houve um aumento 
real de 16,24% (1,52% ao ano). Ou seja, o saldo da dívida renegociada após 
esse período é maior que o saldo original em valores reais.
 A situação é de uma distorção atroz: ao mesmo tempo em que cobra 
de Estados e Municípios juros reais de 8 a 9% ao ano, a União toma em-
préstimos junto ao Sistema Financeiro Nacional à taxa bruta, descontada 
a inflação, de cerca de 5,65% ao ano. Se for descontado o IR, a União paga 
apenas 4,04% ao ano a título de juros reais no SFN. Mais distorcida ainda fica 
a situação quando se verifica que o BNDES, BNE e BASA financiam o setor 
privado com taxa nominal de 8% ao ano (TJLP + 2 ou 3%), ou seja, com juros 
reais de 3,57% ao ano.
 Superado esse ponto, passamos a discorrer sobre a importância dos Mu-
nicípios na vida dos cidadãos.

DÍVIDAS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS COM A UNIÃO

(RENEGOCIAÇÃO DO FINAL DA DÉCADA DE 1990) - 2010

Saldo	das	dívidas	renegociadas	em	dezembro	2000 R$ 199,3 bilhões

Montante	de	pagamentos	efetuados	por	Estados	e	Municípios
de	janeiro	de	2001	a	dezembro	de	2010 R$ 199,8 bilhões

Saldo	devedor	dos	Estados	e	Municípios	com	a	União	em	dezembro	de	2010 R$ 439,8 bilhões
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fácil constatar no Brasil que o cidadão valoriza 
demais os Municípios. Tal situação começa pelo 

singelo fato de que o endereço de cada um é em seu 
respectivo Município, não no Estado (e muito menos 
na União). Ninguém diz “eu moro no Estado de São 
Paulo”, por exemplo, e sim “eu moro no Município de 
São Paulo”.
 Claro que a importância dos Municípios não re-
side apenas nisso. Os serviços públicos mais básicos 
e essenciais, demanda constante do cidadão, são de 
competência dos Municípios, ou ainda dos Estados, 
e não da União.
 De fato, compete aos Municípios prestar os ser-
viços públicos de interesse local, como o serviço de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial pelos 
próprios dizeres da Constituição de 1988. Outros 
serviços de interesse local são os serviços de coleta 
de lixo, água e saneamento básico. Além disso, com-
pete aos Municípios precipuamente prestar serviços 
de educação infantil e de ensino fundamental. Igual-
mente, compete aos Municípios prestar serviços 
de atendimento à saúde da população e promover 
o adequado ordenamento territorial, mediante o 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano. Ou seja, praticamente 
toda a infraestrutura urbana ficou a cargo dos Mu-
nicípios pela repartição de competências prevista na 
Constituição de 1988.
 Por seu turno, a União é responsável por 
questões de âmbito nacional, de caráter macro-
econômico, não possuindo uma participação efetiva 
no dia-a-dia do cidadão. 
 Pode-se concluir, assim, que os serviços públi-
cos mais básicos, e que são os serviços de maior 
preocupação dos cidadãos (o que se traduz, evi-

Municípios fortes

dentemente, nas urnas, no momento de escolha 
dos seus candidatos), por afetarem diretamente o 
seu bem-estar, são de competência municipal (ou, 
quando menos, estadual).
 Assim, é consequência lógica que a participação 
dos Municípios e dos Estados na arrecadação tribu-
tária deve ser substancialmente maior. É urgente 
que haja compatibilidade entre os encargos atribuí-
dos aos entes federativos e sua participação na ar-
recadação tributária.
 Por outro lado, verifica-se no Brasil uma alta 
concentração do Poder Legislativo na União, inclu-
sive por força da legislação concorrente, que deve-
ria se ater apenas à elaboração de normas gerais. 
É imprescindível, para que haja um municipalismo 
forte, com Municípios efetivamente autônomos, que 
exista maior participação municipal na elaboração 
de leis de matérias que são de interesse local.
 Outro ponto importante a ser destacado em 
relação ao municipalismo é o acúmulo de máquinas 
públicas que exercem a mesma função. Para ficar 
no exemplo da Saúde, verifica-se que tanto a União 
quanto os Estados possuem um Ministério ou uma 
Secretaria voltados, especificamente, para atuar 
nessa área (Ministério da Saúde, Secretaria Es-
tadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde). 
 Com isso, a administração pública fica exces-
sivamente grande e absorve muitos gastos com 
despesa de pessoal. Com maior eficiência na repar-
tição desses encargos, pode-se reduzir tais gastos. 
Deve-se acabar com o acúmulo de Ministérios e 
Secretarias incumbidas das mesmas funções, para 
acabar com os três níveis de estrutura (federal, es-
tadual e municipal) focados nos mesmos fins. Assim, 
deve haver uma melhor definição das competências 

É
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de cada ente federativo, para reduzir as máquinas 
públicas. A União, nesse passo, pode assumir um pa-
pel regulatório, deixando a cargo de Estados e Mu-
nicípios a execução das políticas públicas.
 Assim, o Município seria capaz de atender 
melhor as demandas do  cotidiano da população, 
o que tende a gerar ganhos de eficiência com a 
descentralização, já que os Municípios estão mais 
aptos a diagnosticar e atender a demandas de in-
teresse local.
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Conclusões e posições programáticas

C omo visto, houve uma deturpação do sistema 
tributário pela União, que aumentou a carga 

relativa às contribuições e diminuiu, proporcional-
mente, o peso dos impostos no montante total da 
arrecadação federal. Assim, reduziu-se a quantia 
repassada aos Estados e Municípios por meio dos 
fundos de participação, bem como se diminuiu o in-
vestimento compulsório a cargo da União na educa-
ção de nível superior.
 A carga tributária brasileira é muito mal reparti-
da entre os entes federativos, pois a União concen-
tra a maior parte do montante arrecadado, enquanto 
Estados e Municípios são incumbidos de prestar os 
serviços públicos essenciais à população.
 Existe uma compreensível e natural insatisfa-
ção da população com a carga tributária nacional, 
que é incompatível com a qualidade dos serviços pú-
blicos prestados. A tributação no Brasil concentra-
se no consumo, diminuindo o nível de informação 
da população sobre a carga tributária e tornando 
o sistema regressivo, o que perpetua as desigual-
dades sociais.
 As renúncias fiscais do governo federal 
representam mais de 10% (dez por cento) da car-
ga tributária. Na maior parte, tais renúncias são 
feitas em relação à arrecadação de impostos com-
partilhados, o que também diminui os repasses 
para Estados e Municípios e o investimento com-
pulsório da União na educação de nível superior. 
Levando-se em conta os gastos tributários 
federais, a carga tributária brasileira chega a 
praticamente 40% do PIB (sem considerar, ainda, 
os efeitos da sonegação).
 Os Municípios são responsáveis pela presta-
ção dos serviços públicos essenciais ao cidadão, 

como educação, saúde, transporte, coleta de lixo, 
infraestrutura urbana, lazer, abastecimento de água 
e saneamento básico. Assim, sua participação no 
montante da arrecadação tributária deve ser maior 
do que os valores atualmente observados, tornan-
do-se compatível com a quantidade de encargos que 
lhe foi atribuída pelo Constituinte.
 Além disso, deve-se enxugar ao máximo a má-
quina pública, atribuindo a União um papel emi-
nentemente regulatório para determinados serviços 
públicos, que devem ficar a cargo, exclusivamente, 
dos Estados e dos Municípios, de sorte a gerar 
ganhos de eficiência no atendimento à população 
e redução de despesas com pessoal.
 Para finalizar, cabe fazer uma breve análise dos 
acertos e erros dos últimos três governos presiden-
ciais no Brasil, com destaque para os desafios da 
atual Presidente da República e medidas que enten-
demos devam ser adotadas.
 O governo Fernando Henrique Cardoso teve 
como principal acerto a estabilidade monetária 
com a criação e valorização da moeda nacional. 
O governo FHC também acertou na instituição 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, nas privati-
zações de empresas estatais deficitárias e na 
adoção, ainda que tardia, do câmbio flutuante. 
No lado negativo da gestão FHC destacam-se o 
déficit previdenciário, a política cambial e os ju-
ros elevados como consequência dessa política, 
o que elevou a dívida pública de 29,2% para 55% 
do PIB.
 O governo Luis Inácio “Lula” da Silva apresen-
tou como grande qualidade a desmistificação de 
que o aumento real do salário mínimo acabaria cri-
ando um rombo nas contas da Previdência, o que 
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trouxe a incorporação da população mais pobre na 
sociedade de consumo. Além disso, o governo Lula 
acertou na implantação do “Bolsa Família” (o maior 
projeto de distribuição de renda da história do país) 
e por ter dado início ao reequilíbrio do desenvolvim-
ento econômico, expandindo-o para outras regiões 
do País. Porém, o governo Lula errou ao pratica-
mente abandonar os investimentos em infraestru-
tura e por não ter levado adiante nenhum tipo de 
reforma política.
 Já o governo Dilma Roussef, atualmente no se-
gundo ano de mandato, tem vários desafios a per-
correr e deveria adotar as seguintes prioridades: 
manter os ganhos sociais da gestão anterior; dar 
prioridade à reforma da Previdência do Setor Público, 
para evitar o déficit crescente, que se estima chegar 
a R$ 52 bilhões/ano; priorizar o investimento em in-
fraestrutura básica; levar adiante a reforma fiscal, 
em um novo arranjo do pacto federativo; acabar com 
a DRU e promover a alteração da redação do artigo 
212 da Constituição Federal de 1988, para que os 
investimentos compulsórios em educação sejam 
calculados sobre a receita decorrente de todos os 
“tributos”, e não apenas de “impostos”; e rever, de 
forma abrangente, minuciosa e transparente, todas 
as renúncias fiscais do governo federal, extinguin-
do-se os incentivos setoriais (vedados pela Consti-
tuição Federal).
 Mas ainda há mais por fazer. Deve haver maior 
divulgação do montante da carga tributária sobre 
cada produto ou serviço adquirido. Isso deve ser 
feito não apenas com destaques nas notas fiscais, 
mas também nos preços divulgados pelas lojas, a 
fim de que o consumidor esteja efetivamente a par 
sobre o custo dos produtos e serviços adquiridos e a 
respectiva carga tributária. Inclusive, o Constituinte 
de 1988 previu no artigo 150, § 5º da Constituição 
da República que “a lei determinará medidas para 
que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos 
impostos que incidam sobre mercadorias e serviços”.

 Igualmente, deve haver a criação de um foro 
adequado para o diálogo entre a União, os Estados 
e Municípios, para evitar que a renúncia de impos-
tos compartilhados continue a ser feita sem a con-
cordância dos Estados e dos Municípios. No que 
tange aos pactos de renegociação das dívidas, 
existem várias propostas que podem reduzir a 
autêntica usura que vem sendo praticada pela 
União, mantendo-se na íntegra o restante dos 
contratos, dentre as quais destacamos: unificar 
o indexador para o IPCA e estabelecer juros reais 
de 3% ou 4%; estabelecer o teto de remunera-
ção de 85 a 90% da taxa Selic; ou unificar o in-
dexador para TJLP mais juros de 3% ao ano, igual 
ao teto cobrado pelo BNDES/BNE/BASA do setor 
privado.
 A carga tributária deve, ainda, ser examinada e 
discutida com a sociedade brasileira, para ser modi-
ficada. Não podemos continuar cobrando tributos 
em montante equivalente aos países mais desen-
volvidos e termos serviços públicos em patamares 
dos países em desenvolvimento.
 É hora de mudança!
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A carga tributária brasileira é muito mal repartida entre os entes 

federativos, pois a União concentra a maior parte do montante 

arrecadado, enquanto Estados e Municípios são incumbidos de 

prestar os serviços públicos essenciais à população.

“
“

Existe uma compreensível e natural insatisfação da população 

com a carga tributária nacional, que é incompatível com a 

qualidade dos serviços públicos prestados.
“

“
Não podemos continuar cobrando tributos em montante 

equivalente aos países mais desenvolvidos e termos serviços 

públicos em patamares dos países em desenvolvimento.

É hora de mudança!

“
“
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