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O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Declaro aberto o 2º 

Seminário da Comissão Especial de Aprimoramento das Instituições Brasileiras, cujo 

tema é Estrutura Federativa. 

 Eu lembro que o nosso primeiro seminário versou sobre Estado e Governo. 

 Vou convidar para participar desta Mesa o Deputado Rogério Carvalho, 

Relator desta Comissão; o Dr. Carlos Alberto Chiarelli, ex-Parlamentar e 

Constituinte; a Sra. Paula Ravanelli Lousada, em substituição ao Dr. Olavo Noleto 

Alves, representando aqui a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da 

República; o Dr. Constantino Cronemberger Mendes, representante do Instituto de 

Pesquisa Aplicada — IPEA. 

 Acaba de chegar aqui o nosso fugitivo, Relator da Comissão, o Deputado 

Rogério Carvalho, a quem convido para participar da Mesa. 

 Convido também o Dr. Ricardo Martins, Consultor da Câmara dos Deputados, 

e a Sra. Giovana Dal Bianco Perlin, professora do CEFOR da Câmara dos 

Deputados. 

 Ouviremos, inicialmente, o Dr. Carlos Alberto Chiarelli, advogado, 

ex-Parlamentar e Constituinte. 

 Passo a palavra a S.Sa. pelo prazo de 15 minutos para sua explanação. 

 O SR. CARLOS ALBERTO CHIARELLI - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados, palestrantes deste seminário, em primeiro lugar, quero agradecer a 

oportunidade que me é oferecida de participar de um evento tão significativo e voltar 

a esta Casa. 

 Eu vou ser objetivo e sintético no meu pronunciamento, tendo em vista que 

aqui há tantos especialistas em matéria jurídica. Será, portanto, um pronunciamento 

baseado no juridiquês. 

 Diz o parágrafo único do art. 1º da Constituição que a República Federativa 

do Brasil buscará a integração econômica, social, política e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana da 

nações. 

 O processo globalizante estimulador da integração e por ela, num ciclo 

reverso, estimulado ofereceu alterações flagrantes e, em alguns casos sutis, na 

estruturação político-jurídica das nações. 
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 Tendo participado como coadjuvante, na condição de Ministro Extraordinário 

da Integração Latino-Americana, da formatação e do período inicial da vida da 

MERCOSUL, aprendi pela vivência, sobretudo nos últimos 50 anos, que se 

flexibilizaram conceitos institucionais sofrendo influência de mutações ditadas 

endógenas e exogenamente por efeitos da dupla globalização e integração. 

 Pensou-se em certos momentos que os países poderiam até ser substituídos 

por blocos regionais com o propósito de fazer valer a proposta de Robert Schuman. 

A integração, dizia ele na Exposição de Motivos do Tratado de Roma, permitirá que 

democracias possam unir-se e assim ganharem um pouco mais e perderem um 

pouco menos.  

De Gaspari, Monnet e Adenauer, os grandes coautores do projeto do 

Mercado Comum Europeu, qualificaram essa manifestação como um sonho, mas um 

sonho que poderia ser compartilhado, e até alcançado. Em parte, foi, quer pelo 

Tratado de Roma, quer pela Comunidade Europeia da Energia Atómica — 

EURATOM.  

Em razão disso, do inusitado do então Mercado Comum Europeu, passou a 

questionar-se com mais razão e com mais insistência, por exemplo, qual a figura 

jurídica que definiria a própria União Europeia, eu diria, sobretudo, no seu estágio 

atual, antes modelos tradicionais de formação institucional? É ou seria uma 

confederação? Mais que isso, menos que isso, ou nada disso? Na sua história, a 

União Europeia já passou por zona de livre comércio, neoaduaneira, mercado 

comum, união econômica e parou agora na união política, porque evidentemente 

chocou-se contra a ideia da Constituição única, que é de muito difícil assimilação.  

 Como encaixar na modelagem histórica da soberania nacional absoluta, como 

enfaticamente se dizia, a figura criada da sobre soberania europeia, resultado do 

somatório de parcelas das soberanias nacionais “cedidas”, entre aspas, ao formar a 

União Europeia pelos países parceiros?  

E no caso do tribunal europeu? Um caso típico é o do Marc Besson, jogador 

de futebol belga que quebrou o princípio da valia das decisões jurídico-tribunalícias 

dos países. No tribunal de Estrasburgo, decidiu-se que não podia vigorar a Lei do 

Passe. Essa decisão, para esse jogador, que era da terceira divisão, foi acolhida 
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pelos modelos nacionais e, pela primeira vez, os tribunais nacionais se submeteram 

a uma decisão da sobre soberania.  

E o Reino Unido, na atualidade, onde encaixá-lo? E o modelo dos Estados 

Unidos, com a participação exótica de Porto Rico? E o que é a Grã-Bretanha, que 

tem Escócia, Irlanda, País de Gales? São eles países inteiros, ou parcelas dessa 

figura que está no meio termo entre Inglaterra e o Reino Unido? 

 E o que seria, e talvez será, a Comunidade Latino-Americana de Nações, do 

virtuoso art. 1º da Constituição Federal brasileira, com a qual constitucionalmente 

estamos comprometidos? O que seria cada país nela?  

 Daí vêm questões práticas. Como entender a punição do Paraguai, suspenso, 

quando não há previsão para tal no Tratado de Assunção, invadindo e agredindo a 

instituição multinacional, ou seja, o MERCOSUL, e desrespeitosamente a soberania 

guarani? O Paraguai, se deveria entender que tal valeria para qualquer país 

associado, teria de submeter-se, porque a integração via MERCOSUL coloca os 

países sócios em uma espécie de federação? Ou seja, o Estado, ao nela integrar-se, 

perde sua soberania.  

Nós, brasileiros, acredito, será que aceitaríamos que se nos aplicassem tal 

entendimento? São anotações en passant, Sr. Presidente, que roçam, a meu juízo, a 

temática deste evento, que me parece interessante ter em conta, ao tentar entender 

e explicar o discutível e o discutido quadro criativo atual institucional.  

 Ao voltar hoje a esta Casa, pelo caminho que tanto trilhei pessoalmente, fico, 

passados os anos, um Bernard Shaw: “Só temos tempo bastante para pensar no 

futuro, quando já não há teoricamente futuro para pensar. Há que vigiar o 

amanhecer. É preciso buscar novas alvoradas. Poentes não têm intimidades com o 

futuro. O sonho é o olho do futuro”. 

 Do chamamento desta Casa jamais emotivamente me afastei. E aqui eu me 

lembro de uma história de Drummond de Andrade. Voltando a Itabira, que era sua 

terra natal, os amigos perguntaram a ele: “Quando é que tu vais voltar para Itabira?” 

“É impossível voltar para Itabira, porque eu nunca saí daqui, de onde emotivamente 

jamais me afastei. É um gole saboroso de vida. Faz parte de minha diversão 

responsável”.  
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Tomo como uma gentileza da Casa com a idade, esperando que alguém que 

vive mais da memória do que de projetos, mais de experiências do que de 

esperanças, tenha a atribuição e a contribuição de contar o feito, bem ou malfeito, e 

talvez possa ajudar a que melhor se possa fazer. 

 De qualquer maneira, a cada momento, tomo, ou tento tomar, o caminho do 

futuro e, como já disse alguém meu interesse, mesmo com 73 anos, está no porvir, 

porque é nele que vou passar o resto da minha vida. 

 Sutilmente, no convite, fizeram-me entender que seria um depoente sobre a 

Constituinte, Constituinte que fez da Federação, nominalmente, sobrenome do 

próprio País: República Federativa do Brasil. Mais do que isso, fez dela adjetivo 

qualificativo, isto é, compromisso jurídico de com ela hierarquizar-se 

institucionalmente o País. 

 No caso da Constituinte, trabalhou-se de portas abertos, ao contrário da 

célebre frase de Bismarck, segunda a qual nunca é bom saber como são feitas as 

leis, porque são feitas como as salsichas. No caso da Constituinte, trabalhou-se de 

portas abertas, escancaradas. Diria — e é uma provocação que eu faço — que a 

pré-Constituição, ou o projeto de Constituição de 1987, feito pela Comissão de 

Sistematização, era muito melhor que o texto final, tanto em estilo como em técnica, 

não radical, sem aberrações. O modelo final nos legou as terríveis Disposições 

Transitórias, depósito de resíduos múltiplos lançados indevidamente a nível 

constitucional. Lá está a criação do Estado de Tocantins, lá está a multa dos 40% do 

Fundo de Garantia, lá está o Colégio Pedro II. Tudo o que ia sobrando no corpo ia 

sendo transferido para o final, que ficou quase como uma constituição — anárquica, 

por sinal. 

 Bem, por isso, em 25 anos, tivemos de fazer mais de 70 emendas. Aliás, no 

Brasil, diziam certos constitucionalistas — até o Barroso, que está indo agora para o 

Supremo, e o Gilmar também: apesar de que eles não se acertam em geral, nesse 

caso concordavam — que uma constituição brasileira boa dura 25 anos. A de 1988 

já está no seu limite — este é seu vigésimo quinto ano —, vamos ver se ela o 

supera. 
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 O texto da Comissão de Sistematização trazia novas posturas, mudando o 

superado que já havia e criando o que não havia. Tinha cheiro e gosto de 

modernidade equilibrada.  

O que era a Comissão de Sistematização? Desculpem-me essa lembrança, 

que me parece importante. Quem estava lá? Mais de 100 dos 600 Constituintes, que 

receberam o trabalho das Comissões Temáticas e deram corpo sistêmico ao que 

seria a nova Constituição Federal. Ali foi o período de gravidez intelectual da 

Constituição Federal. Os Líderes da Câmara e do Senado, de todos os partidos, a 

integravam. E, casualmente, três futuros Presidentes: Lula, Fernando Henrique e 

Itamar. 

A Comissão trabalhou quase 6 meses com o material recolhido das 

Subcomissões que passou pelas Comissões Temáticas e que ali ganhou uma 

coluna dorsal. Foi lá que a Federação teve o seu momento de fulgor. Nela havia 

compromisso com a Federação, não de faixada. Chegou-se, um pouco 

precipitadamente, a referir-se nos debates até à Confederação, mas aí já era um 

delírio poético dos integrantes. A ideia não prosperou. Nós tínhamos em mente o 

perfil dos Estados Unidos, ou melhor, havia quem tivesse o perfil dos Estados 

Unidos, onde o assentar-se a Nação nas 13 colônias fez que com que ela nascesse 

de um somatório de bases de baixo para cima. As colônias eram poderosas, pela 

religião, pela estrutura aventureira de seus partícipes, pela base financeira. Então, 

aquele país teve que começar respeitando a divisão, a federação — que era uma 

coisa primitiva: as colônias nem sabiam o que era uma federação, mas Jefferson 

sabia, Washington sabia. E passou-se a defender esse espaço das colônias e a 

respeitá-lo. 

 O nosso processo veio invertido, de cima para baixo, porque D. Pedro I, que 

quando era I no Brasil era rigoroso e contundente — a não ser com a Marquesa de 

Santos —, mas era terrivelmente durão. Em Portugal, como Pedro IV, era liberal, 

aberto. O certo é que ele marcou a Constituição de 1824-1828 com um processo 

unitário verticalizante, quase ditatorial. Mas, enfim, fica feio dizer ditatorial, é forte. 

 Então, voltando à Comissão de Sistematização, nela havia uma consciência e 

uma consistência do propósito de ajudar a constituir uma Federação verdadeira. A 
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verticalização, o Estado unitário era sempre um prato cheio para a voracidade de 

movimentos ditatoriais. Conseguiu-se, apesar desses apetites, alguns avanços. 

 A nova Constituição Federal fez conscientemente da Federação, graças a 

todo esse debate prévio, cláusula pétrea, pelo seu sentido prevalente de 

desconcentração. Queria de fato e de direito valorizar Regiões e Estados, 

discrepantes dos modelos outorgados em 1927 e 1924. 

Depois, veio o período de Dom Pedro II, que era um período mais tranquilo, 

poder moderador, e teve o mérito — desculpem-me pela minha posição — do 

parlamentarismo, que foi um avanço. E foi um período mais tranquilo do que se 

poderia chamar, se é que existe, de subdemocracia. Não era bem democracia, mas 

era bem mais parecida do que no período anterior. 

Foi na Comissão de Sistematização que se aprovou o parlamentarismo, 

inspirado na Lei Fundamental da então República Federal Alemã, à época, 

Alemanha Ocidental. Lá, províncias receberam e têm até hoje poder para legislar 

sobre temas econômicos, sociais e culturais.  

Chegamos a pensar que a vitória na Comissão de Sistematização era 

suficiente para uma simples homologação de plenário. Ledo engano. De qualquer 

maneira, ficaram os vestígios do que era, mas não se chegou a ser o que se 

constituía. 

De qualquer maneira, o fato que toda a hora deve estar sendo lembrado aqui 

é esse avanço da Comissão de Sistematização, a aprovação do parlamentarismo e 

a ideia de que ele seria vitorioso. Lembro-me de uma reunião com o Líder do PFL no 

Senado com o então Presidente Sarney, em que S.Exa. fazia um apelo para que se 

votasse no plenário pelo presidencialismo. Nós éramos quatro convidados, seriam 

as Lideranças do partido. O Aureliano era presidencialista; o Marco Maciel, 

presidencialista; o Jorge Bornhausen e eu, sulistas, éramos parlamentaristas. E aí 

S.Exa. mandou chamar o José Lourenço, que era Deputado baiano, Líder na 

Câmara, e desempatou, coisa que não resolveu nada, porque cada um de nós votou 

como bem entendia. Em todo o caso, ele terminou a reunião faceiro, porque tinha a 

maioria com o voto do baiano. 

 O certo é que chegamos a pensar que a vitória na Comissão de 

Sistematização era suficiente para que houvesse uma simples homologação. Nada 
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disso aconteceu, mas ficou uma marca. Pegando a Constituição, nós vemos que o 

Poder Legislativo é tratado a partir do art. 44, e o Poder Executivo é tratado a partir 

do art. 76. Foi resultado da vitória do parlamentarismo na Comissão de 

Sistematização, por que quem estaria no comando do País, inclusive, 

executivamente, era o Legislativo. No sistema parlamentarista, vem antes o 

Parlamento. Ficou só essa marca, o resto desapareceu. 

 Com o parlamentarismo, a Federação obviamente se fortaleceria, em face ao 

natural papel predominante do Congresso. Nele se visa ao mapeamento numérico 

proporcional, valorizando-o, fazendo pressupor que a força política de Estados e 

Regiões se faça flagrantemente maior, decisiva até. Impossível com ele, o 

parlamentarismo, esse presidencialismo imperial que veio a se instalar. 

 E não é de agora. Não estou falando em governo A ou B. Esse processo 

presidencialista imperial é fantástico. Acho que não há como um Presidente da 

República assumir — e ao lado dele a canetinha das medidas provisórias — e não 

ficar seduzido por deliberar por conta própria, em caráter impessoal. Esse é um 

processo a que vou referir mais adiante, talvez, não seja a ideia comum. 

 Conseguiu ser uma utilidade posicionável transferir poder a governos de 

diferentes matizes, ditaduras e democracias, estatizantes e liberais, esquerdistas e 

direitistas. De qualquer maneira, algumas das criações da Comissão de 

Sistematização sobreviveram num Plenário de muita radicalização e 

conservadorismo. O que ficou objetivamente da ideia da sistematização até foi na 

área da saúde. O SUS nasceu na Comissão, quer dizer, consolidou-se e é algo que, 

de fato, marca, porque hoje é enorme o número de Municípios com gestão plena. É 

claro que têm seus problemas, recebem uma espécie de mesada federal, mas a 

gestão é local. Foi a confirmação do ensino fundamental no Município e do ensino 

médio no Estado, se bem que já era basicamente assim na prática. 

 Vale a pena lembrar que, por temor do tradicional desrespeito, da 

desconsideração — identificada no dito popular —, da lei que não pega, escreveu-se 

uma Constituição hospedeira em 1988, no sentido de casa própria e definitiva e não 

de hotel de trânsito dos institutos jurídicos. As normas trabalhistas talvez sejam o 

melhor exemplo: fez-se a constitucionalização desnecessária das horas extras, das 

férias, do descanso semanal remunerado e do adicional noturno; gerou-se um 
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engessamento das normas, todas pendentes de regulamentação que, na maioria 

dos casos, até hoje não se fez. Casualmente, também está nos constitucionalizados 

o aviso prévio. O projeto que regulamentou o aviso prévio é do amigo de vocês aqui, 

de 1990, aprovado agora, depois de 22 anos, porque previa proporcionalidade. Por 

isso, a nossa Constituição de certa forma não é, fica no deve ser. 

 A proposta da Comissão de Sistematização, liberal na política e densamente 

social, acolheu, por exemplo, um debate qualificado sobre o voto facultativo que, 

afinal, a meu juízo pelo menos, não prosperou como devia. Noutro, adiante, com 

debate institucional e democratizante, aprovaram-se a pluralidade sindical e o fim da 

contribuição sindical obrigatória e categorial. Só o Brasil tem esse monstrengo 

político jurídico. No plenário, em 1988, foram restaurados, pela união das lideranças 

sindicais de patrões e empregados, que decidiram recolocá-los na vigência, em 

função de interesses econômicos. 

 De qualquer maneira, não querendo me alongar mais, em meio a longos 

debates, mesmo a Comissão de Sistematização acabou aprovando para substituir o 

fulminante e mal-amado decreto-lei e seu imperativo decurso de prazo, marca de um 

tempo discricionário, a medida provisória, inspirada na lisura temporária da 

Constituição italiana do pós-guerra. A aprovação só ocorreu na Comissão de 

Sistematização porque destacaram seus defensores que, no Brasil, havia um 

espaço, um vazio de poder: à época, o recesso congressual prático, entre inverno e 

verão, passava de 4 meses. Por isso, mesmo quem não via com agrado a adoção 

da medida provisória, admitia ingenuamente acolhê-la, acreditando limitá-la com um 

freio de controle: a convocação congressual em 5 dias, se a medida provisória fosse 

editada no recesso. 

 É claro que o decreto-lei, pai não registrado da medida provisória, sempre 

nascia aparentemente com distintas rosas de Malherbe, que valeria por 30 dias. No 

entanto, embalado pelo decurso de prazo, praticamente sempre virava lei pelo 

silêncio do Congresso. Para a medida provisória deu-se prazo maior, o que não 

mudou muito na prática. Com ela se permitiu a salada mista do conteúdo — cozinhar 

na sua panela, por exemplo, de matéria tributária a regras esportivas — e se lhe 

utilizou o trânsito para fazer o contrabando de itens, verdadeiros pecados éticos 

nascidos pelo fórceps negociador do processo legislativo. 
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 Na prática, provisória, em 99% das situações, quer dizer definitiva. A medida 

provisória virou instrumento de dominação do Executivo. O Legislativo, infelizmente, 

foi submetido. Com o poder verticalizado, a pobre Federação se foi apequenando. 

Prefeitos e Governadores passaram monótona e repetidamente a formar o cortejo 

brasiliense do beija-mão e do “me dá um dinheiro aí”: a União com mais de 70% do 

arrecadado e, ultimamente, dando-se ao luxo isentar macrocontribuintes de tributos, 

parte dos quais indispensáveis para Estados e Municípios. Não há unidade 

descentralizada — Estado, Município, Território, Distrito Federal — que possa, em 

nosso arremedo de federação de fachada, viver e fazer sem as bênçãos, traduzir por 

verbas que depois se traduzem em moeda de troca política do Poder Central. 

 Exigiu-se, no trâmite constitucional, relevância e urgência, art. 62, como pré-

requisito para que uma medida provisória fosse adotada, que teriam que ser 

previamente confirmadas. Nunca foram na prática respeitadas. Desculpe-me. Digo 

isso como Parlamentar da época. A medida provisória nasceu para ser exceção e 

virou regra, o que não é uma boa proposta para uma Carta Magna, ferindo de morte 

o Legislativo e seu maior direito e dever: legislar. 

 Mesmo o Poder Judiciário afunilou o processo decisório dos grandes temas. 

Na Comissão de Sistematização, pensava-se no Supremo como a Corte de 

cassação constitucional, numa construção adequada do Estado de Direito. O 

Supremo, ao final, na montagem terminal da Carta Magna, versão 1988, virou quarta 

instância, decidindo, em geral, modelarmente, grandes e notórios processos, mas 

incapaz, pelo volume, de sentenciar milhares de outros. O Supremo Tribunal 

Federal, nesse vazio do Legislativo massacrado pelas medidas provisórias, se dá ao 

extremo luxo também constrangedor legislar. Vide greve do servidor público: a 

Constituição consagra o direito e manda regulamentá-lo, o Legislativo não o faz; o 

Supremo, por sua conta e ante a pressão social, aplica a lei da greve privada, 

solução prática, mas de verdadeiro aborto jurídico, aproveitando a ideia, como a 

conhecida fábula de Apeles, “indo o sapateiro além da chinela.” Refiro-me, com todo 

o respeito, ao Supremo. O Congresso, enquanto isso, não exercita o seu papel 

legiferante republicano e federativo. Lembro-me de Padre Antônio Vieira em seus 

sermões: “O pior pecado é o da omissão, o único que se comete por não fazer.” 
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 É de se perguntar se esse domínio quase ditatorial do Executivo onde estão e 

o que fazem os partidos, os sindicatos. Não cabe a mim responder. Chamo atenção 

para um detalhe que acho incrível. Veja-se talvez um melhor exemplo, o ponto 

prioritário, a meu juízo, na Constituição Federal: Dos Direitos Sociais, o art. 7º, inciso 

I, garantia de emprego, aprovado na Comissão de Sistematização, introduzido no 

texto final, e está lá escrito. Cópia da lei alemã Arbeitsrecht: despedir só se 

permitiria, pelo que diz a Constituição, por justa causa. Essa justa causa não quer 

coincidir com um erro, um ato ilícito empregado; justa causa pode ser a situação de 

dificuldade financeira da empresa, a mudança de tecnologia de produção, pode ser 

vários fatores. Mas é uma causa, não uma razão pessoal. Isto é o que está dito na 

Constituição: despedir só por justa causa. Pode ser empresarial, em função 

tecnológica, perda do mercado. 

 Que movimentos para regulamentar tal dispositivo fizeram o sindicato dos 

trabalhadores brasileiros? Acomodaram-se num acordo mercantil para que se 

pagasse, quando despedido, sem justa causa, multa de 40% sobre o volume dos 

depósitos. É um dos entulhos que, na votação final do Plenário, se enxertou nas 

disposições transitórias, albergue de resíduos jurídicos. 

 Enfim, é triste a brincadeira trágica do faz de conta. O cidadão pensa que 

existe uma Federação, o Município e o Estado fazem de conta que são autônomos e 

legislam, a União fala em Federação e a despreza, arrecadando muito e distribuindo 

pouco. 

 Como gaúcho, perdoem-me, desde a Revolução Farroupilha, reivindicamos, 

em 1835, um tratamento justo. Não conseguimos. Por isso, ao lado da insistência 

que temos de ser brasileiros, protestamos, como lamenta o rebelde, em não ver 

funcionando a Federação proclamada no art. 1º da Constituição Federal. Que não se 

diga que a maioria é silenciosa, ensinava Calderhead Jackson. O Governo é que é 

surdo. Fico em dúvida se isso é assim mesmo. Mas há de se reconhecer, como 

Peter Drucker, de maneira triste e radical, que não existiriam países 

subdesenvolvidos, existem mesmo países subadministrados. Seremos nós um 

deles? 

 Desculpem-me pelo tempo que tomei e pela temática que adotei. 
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 O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Nós agradecemos ao Dr. 

Carlos Alberto Chiarelli a apresentação. S.Sa. nos ajuda muito a pensar nos tempos 

da Constituinte, na Comissão de Sistematização, que precedeu as discussões feitas 

no Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. 

 Concedo a palavra à Dra. Paula Ravanelli Losada, que falará em nome da 

Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, substituindo o 

Dr. Olavo Noleto Alves, que precisou se ausentar em virtude de viagem com a 

Ministra. 

 A SRA. PAULA RAVANELLI LOSADA - Boa tarde a todos. Em primeiro 

lugar, eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui debatendo com 

vocês a estrutura federativa brasileira. 

 Estou há 10 anos na Presidência da República e há 5 anos na Subchefia de 

Assuntos Federativos. Nós somos uma pequena equipe de assessoria à Presidência 

da República, à Presidenta, portanto, nas suas relações com Estados e Municípios. 

Estamos subordinados à Ministra Ideli Salvatti, que comanda, além da relação 

federativa, a relação com esta Casa e com o Parlamento. 

 Eu trouxe uma breve apresentação. A ideia é trabalhar um pouco as 

peculiaridades da nossa Federação, fazer um breve diagnóstico e apontar algumas 

ações que desenvolvemos ao longo dos últimos anos e os nossos desafios daqui 

para frente. Acho o tema mais importante desta Comissão. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 

 Acho que começamos muito bem este debate, fazendo um resgate da 

Constituição de 1988, que é realmente o marco principal do federalismo brasileiro, 

desenha um federalismo cooperativo, com muitas competências comuns e com 

muitas promessas de cooperação federativa que ainda não foram regulamentadas, 

como bem lembrou o Constituinte querido Carlos Chiarelli. 

 Temos vários dispositivos na Constituição que ainda não foram 

regulamentados, o que nos faz entender a Federação como um processo ainda em 

construção. Esse desenho federativo apontado ou desenhado em 1988 ainda é 

inconcluso. Ele lançou diretrizes no sentido da democratização, da descentralização 

e do maior controle social, da maior participação social na gestão dos serviços 

públicos e do próprio Estado. 
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 A principal peculiaridade que temos é o reconhecimento da autonomia 

municipal, do Município como ente federativo. Dos 28 países do mundo que são 

considerados federações, apenas o Brasil reconhece constitucionalmente o Governo 

local como unidade federativa e atribui a ele autonomia plena no exercício das suas 

competências, portanto, liberdade para definir como faz a prestação dos serviços de 

sua competência. 

 Isso, por um lado, nos trouxe muitos avanços. É verdade que, de 1988 para 

cá, os serviços públicos foram descentralizados por nível municipal. Aqui já foi citada 

a educação básica, o ensino fundamental, os serviços urbanos. Realmente, foram 

serviços que cresceram muito, que atenderam melhor a população e que 

conseguiram refletir as necessidades, as especificidades regionais de cada parte do 

Brasil. Por outro lado, trouxe também maior complexidade na coordenação dessas 

políticas no nível nacional, porque, além de coordenar 26 unidades federativas, 

temos de coordenar mais de 5 mil unidades com autonomia. Isso exige um conjunto 

de instrumentos que acho que ainda não temos e que precisamos desenvolver. 

 Trago aqui um retrato da evolução da malha municipal porque, para além 

dessa dificuldade que seria óbvia da descentralização ou da autonomia dos 

Municípios na prestação de serviços, temos um agravante no Brasil nos últimos 

anos: a criação de Municípios sem muitos critérios. A competência para a questão 

de Municípios foi transferida para os Estados e houve grande proliferação de 

pequenos Municípios. 

 O retrato que temos é que a grande maioria dos nossos Municípios, 70%, é 

muito pequena, com menos de 20 mil habitantes. Eles ainda têm perfil rural, com 

núcleo urbano insignificante, o que dificulta a sua autonomia porque a arrecadação 

própria é baseada em tributos urbanos, como IPTU, ISS, atividades urbanas, o que o 

Município com o perfil rural tem mais dificuldade de fomentar.  

Outra peculiaridade da Federação brasileira é esse movimento pendular que 

costumamos fazer: parece que de 10 em 10 anos a gente centraliza, descentraliza, 

concentra, descentraliza. Isso traz certa instabilidade também. É fato. Acho que nos 

últimos anos temos consolidado uma tendência. E é essa tendência que quero 

mostrar para vocês. 
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Em 1988 houve uma centralização relativa de competências, também de 

recursos; nos anos 1990 houve concentração de recursos na mão da União com a 

criação de contribuições que não eram partilhadas. E, a partir de 2003, nós 

revertemos essa tendência e voltamos a um processo de descentralização, e não só 

de competências, mas também de recursos. 

Eu trouxe um quadro feito pela Profa. Celina Souza, uma grande pensadora 

do federalismo brasileiro, da Universidade Federal da Bahia. Ela mostra que, apesar 

do movimento pendular, de concentração e desconcentração, ao longo dos anos 

podemos ver claramente que houve um fortalecimento, comparando os anos 1960 

até os tempos mais atuais, dos governos locais, dos Municípios brasileiros. Vejam 

que o Governo Federal e os Estados perdem relativamente na distribuição das 

competências para os Municípios, que receberam — e que receberam muitas 

atribuições que acompanharam esses recursos. 

O quadro que temos atualmente é mais ou menos este. Hoje, a arrecadação 

própria da União é de quase 70% (68% exatamente), mas que, feitos os processos 

de transferência, ela cai para 54%. Vejam que os Estados praticamente ficam no 

mesmo patamar; e não porque eles não distribuam, porque, na verdade, os recursos 

que os Estados recebem da União, principalmente através do Fundo de Participação 

dos Estados, acabam sendo compensados pela partilha que os Estados têm que 

fazer com os Municípios da sua arrecadação própria, do ICMS, do ISS e de outros. 

Relativamente, acaba-se ficando nisto. Os grandes ganhadores, hoje, lá no outro 

quadro que eu apontava são 17%, mas que hoje já trabalhamos com 19%. 

Considerando transferências voluntárias, nós poderíamos chegar a um patamar de 

quase 20% das receitas disponíveis executadas pelos Municípios brasileiros.  

No entanto, a nossa Federação ainda é muito desigual. Acho que esta é uma 

característica e este é o nosso principal desafio: enfrentar as nossas desigualdades.  

Como eu já disse também, nós temos uma dificuldade que é a carência dos 

mecanismos de coordenação e cooperação federativa. Ainda que se fale muito do 

poder da União, do Executivo em relação ao Legislativo, desde um ponto de vista do 

Governo Federal, que é onde eu estou, nós ainda carecemos de instrumentos de 

coordenação das políticas públicas para garantir a qualidade dos serviços e também 

dos direitos de cidadania a toda população. Não é justo que num Brasil que não é 
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mais um país em desenvolvimento, mas que já é um país desenvolvido, haja uma 

referência econômica global que indica crianças ainda sem acesso a escola ou 

educação em razão da carência do Estado ou da região em que elas vivem. Acho 

que é nossa obrigação garantir esse equilíbrio na Federação brasileira. Para isso, 

além dos instrumentos de cooperação propriamente ditos, o que tem nos servido 

muito nesse papel de mediador são as instâncias permanentes de diálogo 

federativo, que ainda são poucas, mas, como vou mostrar mais para frente, 

avançaram nos últimos anos. 

 Um retrato das nossas assimetrias. Costumamos ter muito claro que o nosso 

Brasil é desigual regionalmente, especialmente na relação Norte/Sul. O Norte e o 

Nordeste sempre com mais dificuldades do que Sul e Sudeste. Mas as nossas 

desigualdades não param aí. Além das desigualdades regionais, nós temos 

desigualdades entre os próprios Estados. Mesmo na Região Nordeste existem 

Estados que são muito mais potentes que outros. Então, esse mapa do Índice de 

Desenvolvimento Humano mostra ainda Estados na Região Nordeste que estão 

muito aquém dos demais. 

 Em relação aos Municípios brasileiros, também a nossa desigualdade é 

grande, e não só entre o Município que está no Sul com o que está no Nordeste, 

mas entre Municípios de um mesmo Estado; ou, às vezes, entre os de uma mesma 

região metropolitana há profundas desigualdades sociais que precisam ser 

enfrentadas. E há vários exemplos disso. 

 Como nós podemos enfrentar essas desigualdades? O que nós sentimos ali 

na Subchefia de Assuntos Federativos é que essas desigualdades sociais e 

regionais tensionam as nossas relações intergovernamentais. Por que não 

conseguimos aprovar uma reforma tributária? Por que não conseguimos um 

consenso no CONFAZ em relação à política de isenções para atração de empresas 

e investimentos? Porque ainda existe uma competição muito forte entre essas 

regiões e entre esses Estados, o que provoca a guerra fiscal, o que é uma realidade 

também entre os Municípios brasileiros. 

 Então, esse tensionamento das relações intergovernamentais deve ser 

enfrentado com muito diálogo e com muita cooperação, para que se criem 

mecanismos mediadores dessas desigualdades. 
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 O que foi feito nos últimos anos? E eu falo aqui desde 2003, que é da minha 

experiência na Presidência da República. Nós criamos, para estabelecer o diálogo 

com os Municípios, o Comitê de Articulação Federativa, que reúne as três entidades 

nacionais de representação dos Municípios, já que era impossível colocar na mesma 

mesa mais de 5 mil Prefeitos para um debate sobre as políticas públicas. 

 Então, através da Confederação Nacional dos Municípios, da Associação 

Brasileira de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos, nós conseguimos 

representar a grande parte dos Municípios brasileiros e, com eles, estabelecer um 

diálogo que pactua, que valoriza as políticas públicas que estão centralizadas. 

 Esse Comitê foi criado em 2003, pelo Presidente Lula, por um decreto, como 

uma instância vinculada à Presidência da República. E, ao final do seu Governo, foi 

encaminhado o Projeto de Lei nº 7.388, que procura institucionalizar por lei esse 

Comitê, de forma que ele tenha mais estabilidade, que não dependa da ação ou da 

vontade do governante que esteja à frente em um dado momento. 

 Além disso, nós temos incentivado muito os fóruns regionais de 

Governadores. Nós tentamos, num primeiro momento, fazer um diálogo genérico 

com os Governos Estaduais. Mas isso se mostrou muito pouco frutífero, porque as 

desigualdades e a competição entre esses Estados era muito forte, de forma que 

não se conseguia encontrar pontos comuns ou interesses comuns para uma agenda 

política a ser desenvolvida. 

 Então, nós começamos a trabalhar, principalmente nos últimos cinco anos, 

com fóruns regionais de Governadores, que é uma iniciativa que deu muito certo, 

principalmente na região da Amazônia Legal, que já deu frutos, como o projeto de lei 

de regularização fundiária na Amazônia Legal e outras agendas de investimento 

nessa região, e também o Fórum de Governadores do Nordeste, que é um dos 

fóruns mais atuantes. Além disso, há também o CODESUL, que representa os 

Governadores da Região Sul, além do Gabinete dos Governadores da Região 

Sudeste. 

 Outra instância que valoriza também esse processo de pactuação federativa é 

o Foro Consultivo de Cidades e Regiões do MERCOSUL. Ficou claro que a política 

externa brasileira tem como prioridade o MERCOSUL. Mas, para o MERCOSUL 

tornar-se alguma coisa próxima da União Europeia não basta que sejam feitos 
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acordos comerciais em âmbito nacional, mas que haja processo de integração mais 

real e efetivo a partir dos governos subnacionais. Então foi criada essa instância 

permanente no âmbito do MERCOSUL, que reúne a Câmara de Municípios e a 

Câmara de governadores, intendentes ou presidentes de província, em relação aos 

demais países do MERCOSUL. 

 Temos ainda, desde 2007, as mesas tripartites, negociação do PAC, os 

famosos GGIs, que acabam discutindo, principalmente nas regiões metropolitanas, 

os investimentos públicos federais, como eles vão ser feitos. Então, são pactuadas 

com Governadores e Prefeitos dessas regiões as prioridades, a execução desses 

investimentos dentro do PAC, principalmente no seu eixo social. 

 Temos ainda iniciativas dentro dos Territórios da Cidadania, programa federal 

que reconhece as regiões mais vulneráveis do Brasil. São 120 territórios. Em cada 

um desses territórios foi criado um Comitê de Articulação Estadual, que reúne 

representantes dos Estados e Municípios dessas regiões para pactuarem e 

incentivarem uma gestão compartilhada dos investimentos nesses territórios.  

 Houve também um fortalecimento significativo das famosas Comissões 

Tripartites no âmbito de vários sistemas setoriais.  

À semelhança do SUS, foram criados sistemas de assistência social, o 

Sistema Nacional de Cultura mais recentemente e outros sistemas que preveem 

instâncias de colaboração entre os níveis da Federação para a pactuação dessas 

políticas. 

 Em relação aos mecanismos de cooperação propriamente ditos, ainda são 

tímidos. Nós só temos duas experiências, por exemplo, de gestão compartilhada de 

tributos. A primeira delas foi o Super-SIMPLES, que reuniu tributos no âmbito dos 

três níveis da Federação e faz a gestão desses recursos por intermédio de uma 

comissão também tripartite. Temos mais recentemente a criação do Comitê do ITR, 

que é o imposto sobre propriedade rural, imposto federal, mas que foi transferido 

aos Municípios por meio de emenda constitucional, lei, decreto, regulamentação da 

Receita Federal, o que permite aos Municípios, através de um convênio com a 

Receita Federal, fazerem arrecadação direta desse recurso e ficarem com 100% 

dessa arrecadação, que normalmente ficariam só com 50%. Esse comitê é bipartite. 

Portanto, como ele é um imposto federal que está descentralizado aos Municípios, 
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até para reforçar a capacidade própria dos pequenos Municípios que têm o perfil 

rural que eu havia mencionado, ele também tem esse comitê bipartite. 

 Temos alguns novos marcos legais que incentivam a gestão compartilhada de 

serviços públicos. É o caso da Política Nacional de Saneamento e também da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, que induzem o consorciamento dos 

Municípios para a execução dessas políticas.  

 Aqui vemos claramente um limite ao processo de centralização da 

Constituição de 1988, porque tanto o saneamento quanto os resíduos sólidos são 

serviços públicos, cuja competência foi transferida aos Municípios. Mas a nossa 

realidade é que a grande maioria dos Municípios não tem  uma escala territorial, um 

adensamento populacional suficiente para exercer essa competência de forma 

economicamente viável, economicamente sustentável, até ambientalmente 

sustentável. As políticas recém-aprovadas acabam induzindo e incentivando um 

processo de consorciamento para a gestão compartilhada desses serviços. 

 Ainda mais recentemente, com a Lei Complementar nº 141, tivemos a 

regulamentação do Sistema Único de Saúde, que criou o Contrato Organizativo de 

Ação Pública, que cria a região de saúde e pactua entre Estado e Municípios dessa 

região, antevendo como vai se dar a prestação de serviços de saúde dentro dela. 

Isso também foi um passo no sentido de fortalecer esse processo de pactuação 

federativa.  

 Temos ainda a Lei nº 11.107, de 2005, dos consórcios públicos, que colabora 

na segurança jurídica para esses novos arranjos que surgem, intermediários, entre 

Estados e Municípios brasileiros, para gestão de serviços públicos e também para 

execução de políticas de interesse comum, ligadas ao desenvolvimento regional, à 

gestão de recursos hídricos e outros. 

 Para concluir, e passarmos aos debates, destaco os desafios. Acho que 

nossos desafios são muitos. Primeiro, a necessidade de integrar o planejamento do 

Estado brasileiro nas várias perspectivas setoriais e interfederativa. Isso ainda não é 

obrigatório.  

 Muitos reclamam: por que o Governo Federal concentra a maior parte dos 

recursos? Um dos poucos instrumentos que o Governo Federal tem de coordenação 

da política nacional é justamente a capacidade de transferir recursos, condicionando 
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a execução de determinado serviço, de determinadas medidas. Isso é um importante 

instrumento nacional de coordenação. 

 A maior arrecadação da União também permite fazer uma redistribuição mais 

equilibrada e mais justa desses recursos, diante das nossas desigualdades sociais. 

Se os Estados e Municípios fossem autossuficientes, veríamos no Brasil o 

desenvolvimento cada vez maior nas regiões mais ricas em detrimento das regiões 

mais pobres. Então é importante que tenhamos um mecanismo mediador e 

redistributivo no âmbito nacional desses recursos.  

 Temos também uma dificuldade. Avançamos muito nos sistemas setoriais. Eu 

acho que o Sistema Único de Saúde — SUS foi pioneiro nesse processo, o que 

acabou inspirando outros setores públicos a se organizarem da mesma forma. Mas 

isso provoca certa compartimentalização desses serviços, porque eles têm que estar 

integrados ao território. Não adianta eles estarem organizados nas três esferas da 

Federação, mas exclusivamente em cada setor; eles precisam estar integrados. 

 Sabemos que a política de segurança pública e de saúde não tem fronteiras 

administrativas nem muito menos setoriais. Ela tem que trabalhar em conjunto com 

outras áreas. Mas acho que nos faltam instrumentos para isso.  

 Temos que aprimorar os arranjos institucionais e os modelos de governança. 

Os consórcios públicos vêm avançando. Temos mais de 2 mil Municípios 

consorciados no Brasil. Mas isso ainda está aquém das nossas necessidades.  

 Temos um problema evidente, dentro das regiões metropolitanas, mal 

resolvido. Existem projetos nesta Casa; inclusive há o que trata do Estatuto da 

Metrópole, cujo número não lembro, mas que é um projeto de lei que tramita nesta 

Casa, em uma Comissão Especial, cujo Relator é o Deputado Zezéu Ribeiro, da 

Bahia. Temos discutido com ele um projeto que valorize a organização desses 

serviços metropolitanos de forma compartilhada entre Estados e Municípios.  

 Temos a necessidade — o que chamamos de Agenda Nacional de Apoio à 

Gestão dos Municípios — de socorrer a grande maioria dos Municípios brasileiros, 

os Municípios pequenos, que têm ainda uma fragilidade institucional, e não apenas 

do ponto de vista financeiro, para darem conta das suas competências.  

 Então, acho que está na ordem do dia pensar mecanismos, como a França, 

que tem os departamentos, a Espanha, que tem a deputação provincial, que são 
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instâncias intermunicipais que substituem o Município na falta ou na incapacidade 

daquele pequeno Município de exercer as competências que a ele foram atribuídas. 

É necessário que essas instâncias sejam próprias do Município; que não sejam uma 

ingerência, não sejam uma tutela dos níveis superiores, mas sejam instâncias 

formadas pelos próprios Municípios brasileiros. 

 E também há um outro desafio, além da cooperação federativa: a 

consolidação das práticas mais democráticas e republicanas nesse novo paradigma 

do desenvolvimento sustentável. Acho que, se nós temos o mecanismo das 

emendas parlamentares, nós precisamos que ele se torne sofisticado, não é? 

Talvez, em criando critérios nacionais vinculados a um projeto de desenvolvimento 

nacional, em que nós possamos somar, para que não se tenha um tensionamento 

entre o Legislativo e o Executivo; mas que nós possamos somar na distribuição 

desses recursos em âmbito nacional. 

 Então, essas seriam as minhas ponderações. 

 Antes de finalizar, há o último ponto, ainda, que eu havia esquecido de 

abordar. É a famosa regulamentação do art. 23. Citei, no início da minha 

apresentação, que a Constituição de 1988 foi rica na atribuição de competências 

comuns. As competências têm que ser exercidas entre os três níveis da Federação, 

seja na área de educação, na área ambiental, na área de preservação do patrimônio 

histórico e em tantas outras. E nós carecemos de regulamentação sobre como se dá 

a cooperação entre esses entes. A única lei complementar que nós aprovamos foi a 

Lei Complementar nº 141, na área ambiental. Mas outras áreas carecem de 

regulamentação, de fixação de normas mais transparentes e mais objetivas de 

colaboração entre os três níveis de governo.  

 Muito obrigada. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Nós agradecemos à Dra. 

Paula Ravanelli. 

Vamos continuar aqui o nosso Seminário Estrutura Federativa, concedendo a 

palavra ao Dr. Constantino Cronemberger Mendes, que representa o Instituto de 

Pesquisas Aplicadas — IPEA. 

Com a palavra o Dr. Constantino. 
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O SR. CONSTANTINO CRONEMBERGER MENDES - Boa tarde a todos, 

senhoras e senhores. 

Eu quero agradecer o convite desta Comissão Especial de Aprimoramento 

das Instituições Brasileiras para estar aqui presente neste Seminário sobre Estrutura 

Federativa do Brasil. 

(Segue-se exibição de imagens.) 

Primeiramente, trago dois questionamentos que foram sugeridos aqui pela 

própria Comissão que trata exatamente, primeiramente, como se dá o diálogo entre 

estrutura federativa e políticas públicas na Constituição Federal; e, de maneira mais 

específica, quero questionar qual o papel da política fiscal nas políticas de 

crescimento e de desigualdades no País. 

Estes são, então, os dois questionamentos em torno dos quais eu me 

concentro nesta apresentação. 

Como uma tentativa de resposta a essas duas questões, quero dizer o 

seguinte. Primeiramente, eu me concentro em que o federalismos tem vários 

conceitos. Mas, particularmente, um deles me coloca nessa dimensão de uma 

estrutura de Estado em que você tem uma divisão territorial do poder político e da 

própria ação pública em várias escalas, em vários níveis, sendo que essas políticas 

e ações objetivam a integração nacional. Na verdade, tenta-se aí dar conta da 

grande heterogeneidade ou mesmo da grande desigualdade existente no País. 

Então, este é o conceito que eu trabalho nesta minha apresentação. 

 Partindo da Constituição Federal, nós encontramos, primeiramente, entre os 

seus objetivos fundamentais, no art. 3º particularmente, como o sistema federativo 

brasileiro foi criado: para promover o desenvolvimento nacional e para reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. Então, esse é um dos objetivos fundamentais da 

nossa estrutura federativa. E esse objetivo, inclusive, é reiterado nos princípios da 

ordem econômica, no art. 170, que também coloca como princípio fundamental da 

ordem econômica financeira do País o princípio de redução das desigualdades 

sociais e regionais. 

 Então, percebam como esse princípio, ou objetivo, está, digamos, guiando a 

ação do poder público no País, seja em que nível for. 
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 Nesse sentido, as funções do Estado, sejam elas no âmbito federal, estadual 

ou municipal, têm definidas competências e responsabilidades para os entes 

federativos — União, Estado e Município —, sendo que as principais competências 

estão definidas na Constituição Federal, as competências exclusivas de cada um, 

seja União, Estado ou Municípios (arts. 21, 25 e 30). 

Como já foi dito aqui pela Paula Ravanelli, há muitas competências 

compartilhadas que também estão definidas nos arts. 23 e 24 da nossa Constituição 

Federal. 

 Eu faço algumas observações sobre essas competências, não só no que diz 

respeito apenas ao problema da regulamentação, como já foi dito anteriormente, 

porque muitas dessas competências e responsabilidades ainda necessitam de 

regulamentação. Mas eu digo que uma grande dificuldade na questão dessa 

distribuição de competências da União, Estados e Municípios, está relacionada com 

a própria capacidade de ente federativo de realizar suas próprias competências. Ou 

seja, do ponto de vista normativo as competências são consideradas 

homogeneamente, como se todos os Municípios tivessem as mesmas capacidades 

de realização das suas políticas públicas, enquanto, na realidade, nós sabemos que 

existe uma heterogeneidade, uma desigualdade muito grande dessa capacidade de 

realização das políticas públicas, por parte dos entes federativos, dependendo do 

nível do Município, do tamanho do Município, da sua capacidade administrativa e 

das suas condições financeiras também. 

 Outro aspecto que nós abordamos com relação a essa divisão de 

responsabilidades é que, numa análise que nós fazemos dessas responsabilidades 

ou competências, nós encontramos muitas lacunas com relação à verdadeira 

especialidade de cada ente federativo para a realização dessas competências. 

 Então, nós sabemos inclusive que muitos municipalistas já falam que a 

Constituição Federal foi muito generosa com as responsabilidades municipais. E nós 

também sabemos que, em última instância, as políticas públicas são executadas nos 

Municípios. Então, muitas vezes, existe uma sobrecarga de demanda sobre o 

Município, para esse tipo de execução, sem necessariamente que o Município tenha 

capacidade para execução. 
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 Na verdade, essa distribuição de competências também cria uma tensão ou 

conflito entre essas responsabilidades. Na verdade, você, muitas vezes, tem dúvidas 

com relação a quem seria o melhor ente, o mais capaz ou mais capacitado para 

realizar determinado tipo de execução de política pública. Então, muitas vezes, isso 

é uma política, uma função estatal, de responsabilidade de um ente federativo, seja 

municipal, seja estadual. Mas ocorre que essa responsabilidade precisa ser 

compartilhada com os outros entes federativos, principalmente com a União, por 

exemplo. 

 Então, na verdade, nós temos que essas competências ou essas 

responsabilidades federativas se viabilizam por meio do Orçamento e do 

planejamento. 

 Temos hoje um mecanismo que eu diria que é muito pouco utilizado para 

efeito de análise do impacto da ação pública no território nacional e da forma como 

essa atuação pública pode ou não criar mecanismos de redução de desigualdades 

regionais no País. Cito, por exemplo, o próprio art. 165, que trata do Orçamento. As 

nossas peças orçamentárias, seja ela o PPA, seja a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

seja a Lei Orçamentária anual, bem como esses planos e programas nacionais, 

regionais e setoriais são elaborados no Plano Plurianual, com o papel relevante 

desta Casa na própria apreciação desse plano e da forma como o Orçamento é 

estruturado, não é? A gente sabe que o Orçamento afeta a distribuição de recursos 

públicos entre os entes federativos, da mesma forma como ele afeta a capacidade 

de implementação de políticas públicas. 

 Então, é preciso ter um olhar um pouco mais detido sobre o Orçamento e 

sobre o planejamento, para se ver como essas peças podem afetar a ação do poder 

público nas suas várias escalas no País. 

 Eu trago aqui alguns dados. 

 Vamos entrar mais detidamente na peça orçamentária, e aí olhando 

principalmente o Orçamento Fiscal de Seguridade Social, pegando o último ano de 

2012, trabalhando com as despesas realizadas ou executadas. No tocante à 

prestação de contas do Governo com relação à execução orçamentária no ano 

passado, a gente vê, em primeiro lugar, a grande dificuldade que é analisar o 

impacto do Orçamento do ponto de vista territorial. Percebam que a especificação 
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considerada rubrica nacional abrange 91% da execução. É como se a gente não 

visualizasse exatamente onde foi executado determinado tipo de despesa.  

Eu diria que esse é o ponto de partida daquilo que a gente pode chamar de 

execução regionalizada. 

Então, nós temos hoje uma regionalização de parte basicamente mínima do 

Orçamento, chegando a 9%. Se a gente deduz daí, do total, a parcela relativa 

àquelas rubricas que verdadeiramente a gente pode dizer que são rubricas 

nacionais, por exemplo, juros, amortizações, e encargos da dívida pública, vemos 

que 40% desse valor total é reduzido. E aí nós temos um incremento de 

regionalização da ordem de 14%. 

Nós sabemos que esse tipo de regionalização ou esse valor de regionalização 

da despesa pública pode ser aprimorado. Inclusive, em algumas funções estatais, 

como na função de educação, na função saúde e transporte, essa regionalização 

atinge níveis bastante significativos, chegando a 50%, às vezes até a 60%. Mas isso 

não é uma, digamos, norma. Isso são exceções. E eu diria que seria uma tarefa 

bastante importante, inclusive desta Comissão Especial, fazer uma análise desse 

orçamento, dessa despesa, de maneira localizada. A gente sabe que na própria 

programação orçamentária nós temos subtítulos de localização de despesa, mas 

que muitas vezes não são utilizados. O que estou dizendo aqui é que esse tipo de 

regionalização é questionada muitas vezes, seja pelo Governo Federal ou por outros 

poderes. Não seria conveniente, muitas vezes, essa regionalização na elaboração 

do Orçamento, porque aí se cria uma rigidez orçamentária ainda maior do que a que 

existe. O que estou dizendo aqui está relacionado mais com execução orçamentária 

e menos com elaboração orçamentária.  

 Então, esse tipo de indicador nos permite falar da dificuldade que temos de 

inclusive analisar o impacto que a ação das políticas públicas tem sobre o território, 

assim como analisar o tamanho do resultado que essa ação pública proporciona em 

termos de redução das desigualdades regionais. Então, muitas vezes, olhando o 

Orçamento, nós temos sinais contraditórios da ação pública. Muitas vezes, essa 

ação pública, as políticas públicas, pelos dados que temos do Orçamento, têm sinais 

que contradizem inclusive aqueles objetivos de redução das desigualdades 

regionais. 
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 Eu vou mostrar, logo em seguida, os dados de orçamento relativo a 

investimento.  

 Aqui, esses dados são de  2008 a 2012. Vocês podem perceber que os dados 

de investimentos nacionais são inferiores aos que estão no Orçamento Geral, da 

parte fiscal e de seguridade. Mas isso ainda é uma parcela significativa, o que ainda 

você pode questionar, porque, de fato, a ação dos investimentos que estão previstos 

nesse demonstrativo está relacionada com a ação das empresas estatais no País. 

 Então, houve uma redução a partir de 2008. Na verdade, houve um 

incremento dessa participação nacional, passando de 30%, em 2008, e chegando a 

35%, em 2012.  

 Quando a gente olha esse resultado, nós vemos que existem resultados 

positivos do ponto de vista da descentralização dos investimentos, do ponto de vista 

regional e estadual. Então, por exemplo, quando a gente olha os dados da Região 

Norte, a gente percebe que houve um incremento da participação da Região Norte, 

de 2% para 2,5%. E esse incremento foi maior e bem mais positivo para a Região 

Nordeste, que, em 2008, representou 9%, e, em 2012, quase 19%. 

 Por esses mesmos dados relacionados com os investimentos da Região 

Sudeste, vemos que houve uma diminuição. Essa aplicação de investimentos na 

Região Sudeste chegou a quase 40% em 2009, e hoje chega a um quarto do 

investimento das empresas estatais, bastante concentrado no Rio de Janeiro. Mas 

isso ainda é uma parcela bastante significativa dos investimentos das estatais.  

 Isso demonstra, de um lado, aquilo que eu tentei questionar anteriormente. 

Há sinais, de certa forma, de certos momentos, contraditórios. Ao mesmo tempo em 

que há um resultado regionalmente positivo, como é esse, por exemplo, que foi 

colocado para a Região Nordeste, onde houve praticamente mais que o dobro de 

aplicação de investimentos na Região Norte, vemos também que essa concentração 

de investimentos se deu mais no Estado de Pernambuco. Quer dizer, dos 18%, 11% 

foram em Pernambuco, que relativamente é um Estado dos mais desenvolvidos da 

Região Nordeste. E está bem situado esse investimento na refinaria de Pernambuco 

— está certo? 

Então, esse é um primeiro aspecto. Ou seja, de um lado, há um resultado que 

promove positivamente uma redução das desigualdades interregionais, mas ao 
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mesmo tempo há um efeito contraditório do ponto de vista das desigualdades 

intrarregionais, quando comparamos esse resultado entre os Estados, por exemplo. 

 Um outro aspecto para o qual chamo atenção diz respeito aos dados de gasto 

tributário. Isso era chamado anteriormente de incentivo fiscal ou de benefícios 

tributários. Vocês podem perceber, por exemplo, que a Região Sudeste concentra 

praticamente metade das renúncias tributárias ou dos incentivos tributários no País. 

Numa Região está praticamente a concentração da produção nacional; ou seja, 

metade da produção nacional é concentrada na Região Sudeste. Ao mesmo tempo, 

há uma renúncia tributária chegando-se à metade daquilo que é gasto em termos de 

benefício tributário no País. Na verdade, isso tem um impacto indireto do ponto de 

vista da organização produtiva interregional. Ou seja, há exatamente o incentivo de 

que permaneça essa estrutura produtiva da maneira como está hoje, e não se 

estimula outro tipo de incentivos que descentralizem a estrutura produtiva nacional. 

Um dado também bastante relevante está associado com a Região Norte, que 

chegou a quase 18% em 2010 exatamente por conta da Zona Franca de Manaus, 

um estímulo bastante forte. Em seguida, vem a Região Sul, ainda com renúncia 

tributária superior, sendo a terceira Região com maior renúncia tributária. Depois 

vêm a Região Nordeste e, finalmente, a Região Centro-Oeste. 

 Para finalizar, o último quadro que eu trago trata exatamente da distribuição 

da despesa per capita municipal no País, entre 2000 e 2010.  

O que esses dados nos dizem? Essa é um pouco a confirmação empírica 

daquilo que a Profa. Paula Ravanelli comentara antes com relação à questão da 

escala. 

Esses dados sugerem dois aspectos bastante importantes e interessantes. 

Em primeiro lugar, o fato de a despesa per capita municipal em Municípios com 

menos de 50 mil habitantes se igualar ou ser superior a de Municípios com mais de 

500 mil habitantes. Ou seja, o custo de provisão de bens públicos em Municípios 

pequenos, com menos de 50 mil habitantes, é muitas vezes superior a Municípios 

com mais de 500 mil habitantes. Isso significa que o custo de provisão em 

Municípios pequenos é muito alto. De outra forma, esse custo de provisão também é 

altíssimo nas grandes cidades, naquelas com mais de 500 mil habitantes, porque 

nelas há, em primeiro lugar, concentração populacional e concentração dos maiores 
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serviços. Na medida em que há um grande congestionamento, gera-se uma 

despesa per capita muito alta. Do ponto de vista de escala, as grandes cidades 

também têm problema de custo, nesse caso por conta do grande congestionamento. 

 Os senhores podem perceber que existe uma faixa intermediária de 

Municípios — nesse caso, são entre 50 mil e 500 mil habitantes —, os chamados 

Municípios médios, onde a despesa per capita é menor. Isso sugere que a escala 

desses Municípios é mais eficiente quanto à provisão de bens públicos. Isso sugere 

também que cidades médias podem proporcionar arranjos entre Municípios 

pequenos, para que se crie, seja por meio de consórcios públicos, seja por meio de 

algum tipo de cooperação federativa, uma escala superior para efeito de provisão de 

bens públicos. Não se imagina que haja, por exemplo, alguns tipos de serviços 

públicos, na área de saúde, seja na área de educação, que sejam homogêneos em 

todos os 5.560 Municípios do País. Seria o caso de se trabalhar com um aglomerado 

de Municípios que possam proporcionar bens públicos de maneira mais eficiente em 

termos de custo. 

 Não quero cansá-los muito com dados e com essas análises. Deixo o material 

à disposição dos senhores, para que possam examiná-lo com mais calma e, 

posteriormente, termos algum tipo de diálogo com relação a essas informações. 

Minhas considerações finais tratam da necessidade de primeiramente haver 

uma conciliação, seja ela teórica, seja ela metodológica, quanto à relação entre 

federalismo e território. É extremamente relevante que estas duas dimensões, a 

territorial e a federativa, sejam trabalhadas de maneira concomitante, de maneira 

conjunta. 

 Ao mesmo tempo, é preciso que o arcabouço normativo ou legal da nossa 

estrutura federativa, além de uma estrutura homogênea do ponto de vista da 

legislação, dê conta da heterogeneidade que existe entre os Municípios, no sentido 

de que as capacidades de implantação de políticas públicas sejam convenientes. 

Quer dizer, tratar os desiguais de maneira desigual. É preciso levar em consideração 

também esses aspectos. 

 Mostro um pouco a contradição que o Orçamento nos traz. Há na execução 

orçamentária, muitas vezes, despesa per capita menor em regiões com demandas 

sociais e econômicas maiores. Estamos dizendo, em outros termos, que a ação do 
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poder público, a ação da política pública está, na verdade, servindo para reiterar as 

desigualdades regionais. Esse é um dos resultados para os quais podemos chamar 

a atenção. 

 Por fim, com os resultados que mostrei anteriormente, é preciso levar em 

consideração o papel que alguns Municípios, sobretudo os Municípios médios, têm 

na organização territorial. Dentro da rede de cidades do País, os Municípios médios 

têm uma capacidade de articulação regional. Então, é possível, por meio de políticas 

públicas que sejam feitas com o papel desses Municípios médios, criar mecanismos 

de coordenação federativa, seja entre os próprios Municípios, seja entre a União, os 

Estados e os Municípios. 

 Eu deixo aqui os meus contatos. 

 Agradeço mais uma vez o convite e estou à disposição para participar do 

debate. 

 Muito obrigado. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Agradecemos as palavras 

do Dr. Constantino Cronemberger Mendes, que representou o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada. 

 Antes de conceder a palavra ao Dr. Ricardo Martins, Consultor da Câmara 

dos Deputados, eu gostaria de fazer uma observação. Já foi iniciada a Ordem do 

Dia, mas nada está sendo deliberado ainda. Então, eu peço que tentemos nos ater 

aos 15 minutos, para que possamos ouvir o Dr. Ricardo e, depois, a última 

apresentadora, a Dra. Giovana, do CEFOR da Câmara dos Deputados. 

 Com a palavra o Dr. Ricardo Martins. 

 O SR. RICARDO CHAVES DE REZENDE MARTINS - Sr. Presidente, Sr. 

Relator, demais membros da Mesa, Srs. Parlamentares, colegas presentes, eu 

gostaria de agradecer o convite. É uma honra e um privilégio compor esta Mesa 

para falar sobre este assunto. Eu acho que isso se estende a toda a Consultoria 

Legislativa, órgão da Casa do qual tenho orgulho e satisfação de fazer parte. 

 A minha área nesse órgão institucional é a de educação. Procurarei articular a 

questão da organização federativa brasileira com este campo de política pública, o 

campo da educação, também conhecido do Deputado Bonifácio de Andrada. 

 (Segue-se exibição de imagens.) 
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 O Brasil é uma república federativa. Os entes federados são autônomos. 

Cabe-lhes exercer as funções de governo nas suas jurisdições. Entre essas funções, 

está a gestão pública da educação escolar. 

 A questão que se apresenta é esta: como se articula a implementação das 

políticas educacionais nessa organização federativa? Eu vou focar o campo da 

educação básica, aquele que tem mais disseminação entre os entes federados 

subnacionais. 

 As competências dos entes federados estão na Constituição Federal. Cabe à 

União legislar sobre diretrizes e bases (art. 22); legislar concorrentemente com os 

Estados e o Distrito Federal; organizar o seu sistema, o sistema federal de ensino; 

exercer a função redistributiva e supletiva; elaborar o plano nacional e articular o 

Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração — essa figura do sistema 

nacional de educação é uma novidade instituída pela Emenda Constitucional nº 59, 

de 2009. 

A competência dos Estados e do Distrito Federal: legislar concorrentemente 

com a União sobre educação (a recíproca da atribuição constitucional); organizar 

seus sistemas de ensino e atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. 

 Já no caso dos Municípios e também do Distrito Federal, porque ele atua 

como Estado, como Distrito Federal e como Município em termos de competências: 

organizar seu sistema de ensino e atuar, prioritariamente, no ensino fundamental e 

na educação infantil. 

 As competências estão bem definidas. Mais adiante nós vamos ver como a 

Constituição procurou completar uma questão que já foi levantada aqui com muita 

clareza, com dados apresentados pelos que me antecederam: os entes federados 

são desiguais, os recursos disponíveis são diferenciados, e em muitos há carência 

de recursos. 

 Além disso, a qualidade da gestão pública é historicamente adversa. Há 

diferenciação não só de recursos, mas também de gestão. No entanto, o direito do 

cidadão é o mesmo em qualquer parte da Federação. A qualidade da educação 

escolar oferecida deve ser a mesma. A criança, tenha ela nascido no Norte, no 

Nordeste, no Sul, no Sudeste, em qualquer Estado, em qualquer Município, tem 

direito ao mesmo padrão de qualidade. 
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 Sendo assim, a harmonia da Federação e o direito da cidadania impõem a 

articulação de políticas e a compensação das desigualdades. Os níveis mais amplos 

devem promover a equidade: os Estados, em relação aos Municípios; a União em 

relação aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. 

 A Constituição prevê a cooperação entre as instâncias federativas para o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar. Trata-se do art. 23. Temos lá, então, 

a questão das leis complementares, que vão regulamentar o regime de cooperação. 

A da área da educação ainda não foi feita. Estamos aguardando que isso caminhe. 

O regime de colaboração entre os sistemas de ensino está previsto na Constituição 

de 1988, no art. 211, que estabelece a função redistributiva e supletiva da União, 

com assistência técnica e financeira para os entes federados subnacionais. 

 No art. 30 há alguma coisa específica para os Municípios, que é a cooperação 

do Estado para a educação infantil e o ensino fundamental. 

 O porte da educação básica brasileira, portanto, requer divisão de 

responsabilidades, com cooperação na gestão, na oferta e no financiamento. 

 Vamos ver um pouquinho da nossa realidade, os números que estão aí. Nos 

últimos anos, houve um fenômeno de inclusão muito interessante, muito importante 

no sistema da educação básica. Hoje, são pouco mais de 42 milhões de matrículas: 

federais, 280 mil; estaduais, quase 19 milhões; municipais, 23 milhões. Portanto, 

hoje, é a instância municipal que atende o maior número de matrículas. Está quase 

universalizado o ensino fundamental. No caso do ensino médio, estamos um pouco 

longe disso. No da pré-escola, estamos caminhando para isso. No da creche, 

estamos muito longe, mas também não se pretende universalizar creche. 

 O número de escolas. São 155 mil, aproximadamente. A grande maioria das 

escolas é municipal, quase 123 mil. Estaduais: 31 mil. Federais, um número 

pequeno. 

 Quanto ao número de funções docentes, a larga maioria é municipal. Em 

segundo lugar estão as escolas estaduais. E há um pequeno número de federais. É 

claro que a função da União não é a da oferta direta de educação básica. Não é a 

sua missão. 

 Se, de um lado, portanto, nós tivemos um progresso bastante grande em 

termos de quantidade, de outro, a questão da qualidade permanece. 
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Selecionei dois dados apenas para ilustrar o tamanho do desafio que temos. 

Na pesquisa de avaliação de estudantes, o PISA, que é promovido pela OECD, na 

última versão, em 65 países, o Brasil ocupou a 53ª posição. Quer dizer, nós estamos 

lá embaixo quanto aos exames de língua, leitura, Matemática e Ciências. 

 No último exame do sistema de avaliação do Ministério da Educação, os 

percentuais de alunos que alcançaram desempenho satisfatório em Português e 

Matemática são também muito modestos ainda. No quinto ano do ensino 

fundamental, 40% em Língua Portuguesa e 36% em Matemática têm desempenho 

adequado. No nono ano, os índices caem para 27% e 17%. No terceiro ano do 

ensino médio, 29% em leitura e apenas 10% em Matemática têm desempenho 

adequado. 

 Nós temos, então, um gap extremamente grande no que se refere a 

qualidade. Há um desafio imenso, portanto, em relação à melhoria da 

aprendizagem. Claro, isso é resultado de uma série de fatores, inclusive das 

extremas desigualdades que existem no País, das capacidades de investimento que 

os entes subnacionais têm. É preciso resolver as desigualdades quanto aos padrões 

de infraestrutura, de remuneração dos profissionais da educação, de organização 

pedagógica, de gestão educacional. 

 Se olharmos pela ótica do financiamento, os gastos no Brasil, 

proporcionalmente ao PIB, não estão tão baixos. Este é o último dado: 5,7%. No 

conjunto de países relacionados à Education at a Glance (um olhar sobre a 

educação), publicação da OECD, o Brasil está em 13º, 15º lugar, entre 65. Essa 

posição não é tão ruim. No entanto, se formos ver a despesa por aluno, 

verificaremos que estamos entre os cinco últimos. Então, os nossos gastos 

proporcionais ao PIB são razoavelmente elevados, mas a nossa capacidade de 

despesa por aluno é muito pequena ainda. 

 Vejam a distância entre o gasto efetivo por aluno e o custo aluno-qualidade. 

Praticamente teria que mais do que triplicar. Eu estou comparando dois dados: o do 

Brasil e o da OECD, o último dado publicado por eles, que é de 2009, em dólares. 

Na educação primária, o primeiro número no Brasil: 2.200 dólares. O gasto médio da 

OECD: 7.700. Ensino secundário, que seria correspondente ao nosso ensino médio: 
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Brasil, 2.235, em média; OECD, 9.312. Como se vê, a diferença é extremamente 

grande. 

 Tivemos avanços importantes na área do financiamento, na dimensão 

redistributiva, com o FUNDEF, em 1997, com o FUNDEB, em 2007. Há mais de 20 

anos, a União descentraliza o apoio que ela dá para os programas suplementares na 

área de alimentação escolar, na área de livro didático, na área de transporte. No 

entanto, na área de transporte ainda existe um contencioso grande, porque os 

Municípios costumam reclamar. 

No suporte a outras atividades, também houve mudança de legislação, mas 

ainda existem questões que os entes federados subnacionais estão cobrando da 

União, como, por exemplo, a implantação do piso salarial do magistério. Aprovou-se 

a lei, discute-se agora o mecanismo de reajuste, e, sobretudo, os entes municipais 

vêm dizendo que lhes faltam recursos para fazer o pagamento desse piso. 

 O quadro de financiamento da educação básica mostra que 85% dos recursos 

que são destinados à educação básica são dos entes subnacionais — os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios —, e a União entra com 15%. Os entes 

subnacionais estão questionando essa repartição, reclamando maior participação da 

União no que diz respeito à educação básica. 

 Já houve uma elevação do padrão de despesa da União com a educação 

básica, mas há uma questão extremamente importante apresentada nos fóruns em 

que essas instâncias se encontram. Os dados são provisórios porque ainda faltam 

dados de Municípios — ainda não estão completos — na Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

 Do que eu pude depreender do eu tenho ouvido das discussões, há 

necessidade de estabelecer uma agenda para implementar a colaboração federativa 

nesse âmbito ou para melhorar a colaboração federativa. 

Em resumo, são estes os pontos, e não tenho a pretensão de esgotá-los. 

Delimitação efetiva da responsabilidade pela oferta e garantia de acesso. 

Caracterização da oferta de educação com a qualidade. Quais são os parâmetros 

mínimos de qualidade e de garantia de sua disponibilidade? Quanto custa isso? O 

que seria o nosso custo de qualidade? Em face de quanto custa isso, qual é a 

capacidade de atendimento de cada ente? Não é possível fazer tudo ao mesmo 
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tempo. Então, as instâncias definiriam prioridades e metas e assumiriam 

compromissos para tocar adiante essas políticas, definindo procedimentos 

estratégicos de cooperação e consolidando sistemas permanentes de 

acompanhamento e avaliação. 

 Seria interessante, pelo que os fóruns têm apresentado, uma legislação que 

defina compromissos, metas e meios. Aliás, nesta Câmara existe uma comissão que 

discute a chamada lei de responsabilidade educacional, que trata do tema e faz 

fronteira com a questão do regime de colaboração. 

 Menciono, portanto, a definição de responsabilidade educacional articulada 

com a definição operacional do regime de colaboração; a existência de espaço 

institucional federativo que promova deliberação sobre prioridade, recursos, ações e 

procedimentos de avaliação com, digamos, poder deliberativo efetivo, resultando 

dessa deliberação uma repactuação do financiamento. 

 A análise do quadro mostra que a questão da implementação das políticas 

públicas em educação não está na organização federativa, que o problema não está 

na organização federativa da educação brasileira, mas nas formas, nos meios e na 

repartição de recursos com que ela é implementada. 

 Eram essas as observações que eu gostaria de fazer. 

 Muito obrigado pela atenção. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Felipe Saraiva) - Nós agradecemos as 

contribuições trazidas pelo Dr. Ricardo Martins, que é Consultor Legislativo da 

Câmara dos Deputados. 

 Passamos a palavra à Dra. Giovana Dal Bianco Perlin, professora do Centro 

de Formação da Câmara dos Deputados, para que faça a sua explanação. 

 A SRA. GIOVANA DAL BIANCO PERLIN - Obrigada. 

Boa tarde a todos. 

Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Relator e demais expositores. 

 É um prazer e uma honra também participar desta Mesa. Eu espero contribuir 

com a reflexão — esse é o caminho — e não apontar de forma única soluções 

igualmente únicas, já que nesta Mesa nós falamos de um dos pontos que eu 

considero nodais para a discussão da questão federativa, que é tratar da diferença e 
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da integração. Em alguns momentos, diferença e integração parecem contraditórias 

ou então paradoxais. 

 Com base no tema que me foi sugerido por esta Comissão, eu vou falar, 

dentro da perspectiva da Ciência Política, sobre a questão da autonomia política e 

fiscal e da agenda própria na área social, como alguns dos importantes desafios no 

federalismo brasileiro. 

 Como já bem discutido nesta tarde, a estrutura do Estado brasileiro definida 

pela Constituição concedeu, sem dúvida, autonomias política e fiscal aos entes 

federados. Esse formato, em tese, buscou reconhecer as especificidades e agendas 

públicas locais, além de facilitar a própria gestão pública. No entanto — esse é o 

grande foco da minha colocação —, a autonomia efetiva, ou seja, a autonomia vivida 

na prática, parece estar diretamente relacionada à capacidade financeira e técnica 

dos entes subnacionais, e é o que eu vou desenvolver. 

 O que ocorre é que muitos Municípios, na realidade brasileira, apesar de 

possuírem receita própria, são dependentes dos repasses federais, pois os recursos 

próprios são insuficientes para a realização de suas políticas e, muitas vezes, como 

é sabido, para o próprio custeio das despesas correntes. Podemos dizer que são 

Municípios dependentes financeiramente dos outros entes. Cabe lembrar que as 

receitas dos Municípios são compostas por impostos locais e transferências 

constitucionais. Também são recursos com os quais os Municípios podem vir a 

contar as transferências voluntárias e as transferências vinculadas à adesão de 

programas federais. 

 Desse formato de receita e de transferência de recursos resultam algumas 

constatações. A primeira: as diferenças entre os Municípios, conforme já bem 

abordado por outros expositores, como as características territoriais, econômicas, 

demográficas, fazem com que as arrecadações reflitam desigualdades por vezes 

gritantes e por si intransponíveis. Podemos citar os Municípios que possuem área de 

proteção ambiental, os que se encontram dentro ou fora de rotas comerciais, os que 

se dedicam principalmente a atividades de exportação, entre outras especificidades. 

 A segunda questão é que o cálculo utilizado para a distribuição dos recursos 

do Fundo de Participação dos Municípios ainda contém alguns vieses, muito 

relacionados ao uso da população e da renda per capita como bases de cômputo. 
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Podemos encontrar rendas per capitas altas em Municípios com IDH muito baixo, 

por exemplo. A terceira: o formato da distribuição dos recursos faz com que as 

transferências voluntárias, por exemplo, estejam mais aderentes a demandas 

políticas do que a análises técnicas das necessidades próprias de cada Município. 

 Por fim, o formato de transferência de (falha na gravação) atrelados a 

algumas políticas universais, notadamente no âmbito da educação e da saúde, 

fazem com que exista certa rigidez na execução das políticas, restando aos entes 

subnacionais agirem como meros coordenadores, com pouco espaço para inovação. 

 A necessidade de adesão ao programa do Governo para que recebam os 

recursos deixa os Municípios, muitas vezes, à mercê dessas regras que são 

impostas então pela União. 

 Alguns Estudos têm mostrado que Municípios maiores, desde que bem 

estruturados, conseguem uma arrecadação de impostos próprios bem superior à de 

Municípios pequenos. Se os Municípios pequenos conseguissem se estruturar de 

forma semelhante à dos Municípios maiores, a arrecadação per capita tenderia, 

então, a aumentar. Sabe-se que a fraqueza tributária desses Municípios decorre, em 

parte, da ausência ou da escassez de fontes geradoras de impostos em seus 

territórios. Por outro lado, temos que reconhecer também, que existem muitas 

deficiências no próprio sistema de arrecadação, notadamente nos Municípios 

menores, como deficiências físicas, de pessoal, deficiências tecnológicas, que 

diminuem significativamente a eficiência das cobranças dos tributos pelos poderes 

locais. 

 Em estudo sobre Municípios paranaenses, alguns pesquisadores verificaram 

como razão de ordem técnica para o déficit de arrecadação municipal que a maior 

parte daqueles Municípios, especialmente os pequenos, não estaria adequadamente 

aparelhada para administrar os seus tributos. Um aspecto relevante seria o fato de 

que a estrutura da administração tributária apresenta custo de instalação elevado 

para pequenos Municípios carentes de recursos e dependentes dos repasses 

constitucionais da União e dos Estados. Esses Municípios, não raro, comprometem 

um volume elevado da sua receita com as despesas correntes, sendo incapazes de 

investir na estrutura arrecadadora de tributos próprios, entrando, assim, numa 

espécie de círculo vicioso. 
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 Diante desse panorama, e voltando ao foco da nossa problematização, que 

se refere à questão da autonomia, podemos dizer que conceder autonomia aos 

Municípios sem lhes conceder os meios financeiros suficientes para que custeiem as 

suas competências tem quase o mesmo efeito de uma dependência. Ou seja, o 

efeito é contrário ao da autonomia, pois o Município acaba refém dos repasses dos 

demais entes, estabelecendo-se certa hierarquia, um elemento que não aparece no 

sistema federalista previsto na Constituição. 

 De acordo com Ferreira Filho, a existência real de autonomia depende da 

previsão de recursos suficientes e não sujeitos a condições, para que os Estados 

possam desempenhar as suas atribuições. Claro, tais recursos hão de ser 

correlativos à extensão dessas atribuições. Se insuficientes ou sujeitos a condições, 

a autonomia dos Estados-membros só existirá no papel. 

 Por outro lado — eu volto então às minhas palavras —, não se pode dizer que 

a intervenção do Governo por meio da transferência de recursos vinculada à adesão 

a programas sociais mais fechados seja agregativa para o País. Isso porque, 

quando o Governo vincula a entrega dos recursos ao alcance de metas e de 

indicadores, por exemplo, ele encontra uma fórmula de garantir minimamente que o 

recurso será destinado a áreas sociais que considera prioritárias, como também já 

abordado por alguns expositores. 

 Há quem avalie que, perante as desigualdades de receitas entre os 

Municípios, que se assemelha ao fenômeno da desigualdade de renda em nosso 

País, a melhor saída seja a transferência de mais recursos pela União e pelos 

Estados, como é feito relativamente à população pobre, por exemplo, com 

programas como o Bolsa Família e o de superação da extrema pobreza, alvo 

recente de medida provisória. 

 Mas também temos de lembrar que os repasses da União para Estados e 

Municípios têm aumentado nas últimas décadas. No início, cerca de 10%; hoje se 

encontra em torno de 20%. 

 As mesmas críticas destinadas a essas ações de ajuda e de repasse de 

renda são aplicadas ao caso dos Municípios. Nos programas de transferência de 

dinheiro para diminuir a desigualdade social e a situação de pobreza, as críticas são 

de que podem desenvolver na população uma dependência financeira crônica, como 
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hoje ocorre, por exemplo — algo muito criticado no âmbito da Ciência Política —, 

com a Espanha em relação aos seus jovens desempregados. A indicação é de que 

os programas desse tipo sejam acompanhados de sérios e bem planejados 

programas de capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho, os quais 

podem inclusive ser vinculados ao recebimento do benefício. 

 Isso poderia ocorrer com os Municípios. A União poderia empreender um 

esforço no sentido de capacitar os Municípios para lidarem com a autonomia fiscal e 

administrativa. Com o amadurecimento das ações de gestão fiscal e administrativa e 

principalmente com o aprendizado de fiscalização e de participação popular, haveria 

uma espécie de desmame. Nesse percurso, aos poucos, o Município poderia 

experimentar uma agenda própria não meramente no âmbito da lei, mas também no 

da rotina da gestão do Município. 

 Caberia, no entanto, problematizar o paradoxo envolvido nessa forma de 

resolver o problema, já que, de toda sorte, participando de capacitações 

desenvolvidas pelo Governo Federal, o Município estaria envolvido numa relação do 

tipo top-down, em que novamente quem diria o que é correto seria o Governo. 

 Uma observação que pode ser relevante para esta nossa reflexão sobre a 

reforma federativa que adotamos no Brasil diz respeito ao atual papel dos Estados 

nas relações federativas. Eu digo isso como uma problematização, sobretudo 

porque o papel dos Estados se encontra mal definido atualmente, deixando-os, por 

vezes, na condição de meros entes políticos entre as ordens do Governo Federal e a 

execução no âmbito Municipal. 

Pergunta-se muito, atualmente, qual tem sido o efetivo papel dos Estados e 

quais as suas agendas políticas próprias. No âmbito da Ciência Política, nós 

encontramos pouquíssimos estudos sobre as agendas dos Estados. 

Como reflexão final, em resposta ao questionamento apresentado como 

estímulo à minha participação, eu diria que, apesar da previsão constitucional, os 

Municípios não possuem, de fato, plena autonomia para construir suas agendas 

próprias, seja por incapacidade financeira, seja por incapacidade técnica, seja pela 

rigidez de algumas das diretrizes presentes nas políticas sociais do Governo social. 

E essas questões perpassam a grande diferença entre as realidades regionais e 
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locais do nosso Brasil e a maneira como são conformados os repasses aos entes 

federados. 

 Agradeço a oportunidade de participar deste evento. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Nós agradecemos à Dra. 

Giovana Dal Bianco Perlin, professora do Centro de Formação da Câmara dos 

Deputados, a contribuição trazida para este seminário sobre estrutura federativa, no 

âmbito da nossa Comissão Especial de Aprimoramento das Instituições Brasileiras. 

 Passo a palavra ao Relator, o Deputado Rogério Carvalho. 

 O SR. DEPUTADO ROGÉRIO CARVALHO - Boa tarde a todos. 

 Quero inicialmente cumprimentar, agradecer e parabenizar a todos os 

expositores pelo esforço e pela contribuição que trouxeram para este debate e para 

o nosso trabalho. 

Giovana aborda um tema que é muito visível. Os Estados não têm um papel 

muito claro. Eu fui Secretário Estadual de Saúde e não tinha uma função como 

gestor de sistema estadual porque não havia sistema estadual. Existia um conjunto 

de operadores sistêmicos municipais e um operador sistêmico estadual que não 

tinha função de coordenação no seu continente das ações de serviço de saúde, 

complementando, cumprindo um papel que a Constituição também estabelece como 

concorrente. 

A Constituição trata da responsabilidade pela garantia do direito à saúde, à 

assistência social, à educação, estabelecendo essas atribuições como concorrentes, 

relativamente aos três entes, e também fala em complementaridade. Um ente 

complementa o outro no conceito de continência, ou seja, um ente está contido no 

outro, mas eles têm autonomia entre si, têm responsabilidades e devem 

complementar-se. 

Acho que nós temos um desafio. Quando se imagina política ou políticas 

voltadas para a garantia de direitos, não temos algo básico que todos os países que 

caminharam para isso ousaram e conquistaram. Refiro-me a identificação universal, 

identificação única, para segurança máxima, identificação que sirva para a Justiça, 

para as áreas de saúde, assistência social, para a Seguridade Social, para a 

Previdência, para movimentação financeira, para tudo. Se isso existisse de fato, 

facilitaria muito o trabalho de quem vai organizar sistemas para garantir direitos. 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial  -  Aprimoramento das Instituições Brasileiras 
 Número: 0729/13  11/06/2013 
 
 
 

 38 

Outra questão diz respeito a um problema que o Brasil não resolveu. Toda 

vez que vemos iniciativa do Governo nesse sentido, quanto à concepção de um 

sistema de identificação como base para fazer planejamento de política pública, é 

substituída por aquisição de tecnologia, de registro, e acabamos resvalando num 

debate menor, perdendo o foco e assustando. Digo isso porque, quando se fala no 

custo da implementação da identificação universal, as pessoas se assustam, como 

se 10 bilhões, 12 bilhões fosse algo impossível. E o benefício que isso traz? E a 

possibilidade de se reduzir casos de repetição, fraude? E os benefícios relacionados 

a acompanhamento, segurança pública, saúde? Tudo isso a identificação universal e 

única possibilitaria a cada cidadão. 

Esse é um problema que temos, e não está solucionado. Essa carteira de 

identidade é universal. Nós sequer temos uma carteira de identidade do cidadão 

brasileiro. Não temos isso. Parece que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver 

quando se vai conceber um sistema ou sistemas nacionais. 

 Outra questão que me parece clara é que não definimos modelos sistêmicos 

que contemplem a nossa estrutura federativa. Temos essa estrutura federativa, mas 

não pensamos em como sistemicamente dar conta da garantia do direito. Como dar 

garantia? Parece-me que foi Constantino que falou um pouco sobre essa questão. 

Como vamos dar conta de um direito de cidadania de um brasileiro em território em 

que há responsabilidade política e administrativa, de qualquer brasileiro e não de 

brasileiro que é residente no Município. Como dar conta disso? 

 É preciso que definamos o nosso modelo sistêmico. Ao longo da nossa 

história, algumas áreas tiveram responsabilidade de organizar a prestação de 

serviços. Para se assegurar direito, tem-se acumulado algo nessa direção. Posso 

falar da área de saúde, que criou a Comissão Intergestores Bipartite, o que se frisou 

aqui. Podemos falar do repasse fundo a fundo, possibilidade que a educação, a 

saúde e a assistência social vêm consolidando. É um avanço nesse sentido. 

Mas há um dado que negligenciamos. Trata-se do fato de termos 

transformado os nossos entes em grandes produtores de serviços públicos. Países 

em que há direito à saúde construíram estrutura especializada vinculada a 

determinado ente que organiza a prestação de serviço daquela área para garantir o 

direito. No Brasil, transformamos os entes em produtores. 
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É absurdo falar em instrumentos gerenciais para dar agilidade, como braços 

operativos desses entes. É como se estivéssemos falando em privatização. Por 

exemplo, o debate sobre as fundações estatais, que está agora na ordem do dia. 

Sou o Relator do projeto sou. É como se houvesse privatização, ao se fazer a 

transferência do ente Município para um organismo criado pelo próprio Município, 

para que produza serviços de saúde. Ou seja, transformamos nossos entes não só 

em operadores sistêmicos, mas também em produtores. 

Vejam a complexidade da questão. Se observarmos a assistência social, 

verificaremos que são quase 6 mil operadores de sistemas de assistência social. 

Para a área de saúde, são quase 6 mil operadores. Além dos entes, há organismos 

nacionais, regionais, que não são entes, mas têm algum papel na conformação 

sistêmica. Vou citar exemplo da área de saúde: o Instituto Nacional do Câncer — 

INCA. Tem componente sistêmico? Tem, porque dali saem todos os protocolos que 

devem ser seguidos pelos entes. Ele tem um papel normativo. Portanto, ele é um 

operador sistêmico. 

São quase 6 mil operadores sistêmicos só na área de saúde, 6 mil na área de 

assistência social, mas não definimos o modelo de organização sistêmica. Há um 

vazio nesse sentido. 

São poucas as reflexões sobre o que historicamente fomos acumulando como 

um tijolo sobre o outro no sentido de definir o modo de organização e funcionamento 

do Sistema Nacional de Saúde, do Sistema Nacional de Assistência Social, do 

Sistema Nacional de Educação. A educação parece ser a mais organizada, mas é a 

mais organizada somente do ponto vista gerencial. Do ponto de vista sistêmico, é a 

mais atrasada, porque ainda permite que um ente concorra com outro. Vemos 

escolas municipais abarrotadas de alunos e, no mesmo espaço territorial, escolas 

estaduais sem alunos. Sabem por quê? Porque o pagamento é por aluno. Não há 

complementaridade. 

É mais organizada do ponto de vista gerencial. Os sistemas de repasse de 

recursos, de controle, de acompanhamento têm eficiência um pouco maior. Mas, do 

ponto de vista sistêmico, é mais atrasada do que a debutante, que é a assistência 

social. A assistência social entrou na cena política no Governo Lula e continua agora 

no Governo da Presidente Dilma. Não existia um sistema nacional de assistência 



 CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ  COM REDAÇÃO FINAL 
 Comissão Especial  -  Aprimoramento das Instituições Brasileiras 
 Número: 0729/13  11/06/2013 
 
 
 

 40 

social. Mas, do ponto de vista sistêmico, está bem mais equacionada do que a 

própria educação, porque foi beber na fonte da experiência da saúde e replicou 

alguns elementos que são base para a conformação do sistema. 

Eu acho que a primeira questão para conformar sistema é definir a 

responsabilidade de cada ente em cada área. Essa responsabilidade não pode ser 

normativa somente. Tem que ter referências normativas, mas tem que saber qual é a 

capacidade que cada ente tem para produzir em cada área que representa a 

necessidade de garantir direitos, como as de assistência social, saúde, educação, 

transporte, segurança. Qual é a responsabilidade ou quais são as responsabilidades 

de cada ente em relação a cada uma dessas áreas? A partir das responsabilidades, 

constitui-se o que chamamos, na área de saúde, de contrato de ação pública, um 

contrato que organize a ação pública. 

Trata-se de fazer o financiamento, o repasse federal e os repasses estaduais 

não mais somente por política. Isso é feito por meio da política, mas também deve 

ser considerada a responsabilidade de se financiar de se fazer a distribuição 

considerando-se a população que lá reside e que necessita dos serviços. É um 

elemento fundamental, para que realizemos uma distribuição mais adequada dos 

recursos, para garantir algo que o Sr. Constantino disse. Acredito que foi ele que 

disse que, em tese, todos têm o mesmo direito aos serviços públicos, à mesma 

qualidade. 

Temos que identificar os elementos centrais que devem ser a base desse 

planejamento e voltar aos princípios constitucionais, para conceber o sistema. Por 

exemplo, na área da saúde, se não voltarmos ao princípio da integralidade e ao da 

universalidade, não conseguiremos definir a responsabilidade sanitária dos entes 

para conformar o contrato e para definir o sistema. Da mesma forma, isso vale para 

a assistência social, para a educação. Precisamos rever aquilo que é fundamental, o 

que é princípio para se reconstruir a nossa concepção sistêmica. 

Vou considerar o caso específico da saúde. Se não tivermos capacidade de 

acompanhar, de fato, o que está sendo produzido, não há como combater a 

corrupção, porque não se produz transparência. 

Por exemplo, quando vejo a CGU ir a um hospital fazer vistoria, percebo que, 

em quase 100% dos casos, está praticando injustiça. Sabem por quê? Porque, 
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quando ela vai até lá, pega uma tabela de procedimentos com que se pagam 20% 

do custo e analisa a produção como sendo baixa. Entretanto, o custo é cinco vezes 

maior, e a produção é um terço. Se a análise for feita de outra forma, poderá ver-se 

que a produção está adequada ao recurso que está sendo repassado. No final das 

contas, o dinheiro está sendo bem aplicado. Mas o procedimento burocrático 

cartorial é o que pune, é o que transforma pessoas em inelegíveis. 

 Nós precisamos mudar essa lógica. Ou nós acompanhamos no ato, o dado 

sobre o que está sendo feito e o que não está sendo feito é registrado no ato para a 

tomada da decisão gerencial, para fazer a validação dos acordos entre os entes 

federados, para ver a aplicação do recurso, para checar a eficiência dos diversos 

entes, ou nós não vamos modernizar o nosso País. 

 Então, nós precisamos de uma nova concepção de sistemas, nós precisamos 

caminhar para isso, e para isso precisa-se de identificação universal, precisa-se 

definir quais são as responsabilidades de cada ente, em cada área, é preciso definir 

em contrato. E é preciso definir, por fim, que, se o direito é de cidadania e a 

responsabilidade para garantir aquele direito é de todos os entes, não se pode fazer 

um planejamento no Município, um planejamento no Estado, como diz Lula, e um 

planejamento na União. Não é assim que ele faz, balançando a cabeça? Não faz 

sentido. Aí ele balança a cabeça para dizer: “É uma doidice”. Não é isso?  

Nós temos de fazer um planejamento partilhado, conjunto, ou seja, grandes 

diretrizes, a partir dos princípios, e vai-se definindo até se dizer: qual é a sua 

responsabilidade? Qual é a responsabilidade do Município de Tomar do Geru, no 

meu Estado, na área da saúde, na área da assistência social? Qual é a sua 

responsabilidade sanitária? Qual é a sua responsabilidade na assistência social? 

Qual é a sua responsabilidade na educação? Qual é a responsabilidade dos entes 

que estão no seu entorno? Porque aí nós podemos até preterir esses instrumentos 

que na prática, como foi feito na Lei dos Consórcios, significam a criação de um 

novo ente para complicar ainda mais a prestação de serviços, porque da forma 

como foi feito, exigindo a aprovação de lei, transferência de poder, não sei o quê 

etc., etc., é quase um novo ente com que se precisa lidar, certo? E sem grandes 

eficiências, porque, se fosse eficiente, este País estaria cheio de consórcios. 
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Ninguém consegue fazer um consórcio para organizar lixo. É muito melhor e 

muito mais eficaz a ideia de contrato de ação pública, porque é mais leve, o dinheiro 

indo para a conta do Município para financiar a responsabilidade, mas de forma 

transparente, podendo ser observado em tempo real o que está sendo feito com o 

dinheiro público. Aí eu acho que nós teríamos grande chance. 

 Então, eu não estou dizendo que os consórcios são ruins, mas eu acho que 

essa não é a alternativa para se resolver o problema da integração e do 

planejamento partilhado dos entes para garantir os direitos que a Constituição 

assegurou como caracterização da cidadania do povo brasileiro. 

 O SR. PRESIDENTE (Deputado Saraiva Felipe) - Eu gostaria de perguntar se 

algum dos expositores gostaria de fazer algum comentário adicional, comentar a fala 

de um ou de outro. A palavra fica franqueada aqui à Mesa, para alguma 

consideração, vamos dizer, quase final deste nosso Seminário. (Pausa.) 

 Bom, então eu agradeço, em nome do colegiado, a contribuição substantiva 

aos senhores expositores, a presença aos Srs. Deputados, consultores, estudantes, 

servidores e demais presentes. 

 Informo que as comunicações das próximas reuniões serão encaminhadas 

aos Srs. Deputados, às Lideranças e à consultoria, por e-mails institucionais. 

 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. 


