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  (Saudação Especial ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Câmara dos Deputados, Deputado Eduardo Cunha) 

 

  Excelentíssimo Senhor Presidente desta Comissão Especial, 

Deputado Danilo Forte; 

 

  Excelentíssimo Senhor Relator, Deputado André Moura; 

 

  Excelentíssimos Senhores Deputados presentes; 

 

  Demais Autoridades; 

 

  Minhas Senhores e meus Senhores, 

 

  Inicialmente, permitam-me congratular-me pela felicíssima 

iniciativa da Câmara dos Deputados ao promover uma ampla discussão entre esta 

Insigne Instituição presidida pelo brilhante Deputado Eduardo Cunha e integrada 

por valorosos e patriotas Deputados, e a Nação brasileira, sobre a inadiável 

revisão do Pacto Federativo, visando a alcançar um real pacto que dê 

sustentabilidade tributária e financeira aos Estados e Municípios diante do 

poderio centralizador e esmagador da União. 
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  Agradeço, emocionado, o honroso convite para participar desse 

importante debate, objetivando criar condições propícias para um 

desenvolvimento harmonioso e melhorar a qualidade de vida do Povo brasileiro. 

Espero contribuir, o mínimo que seja, para essa discussão, objetivando o bem do 

Brasil, e, particularmente, do Nordeste, região tão esquecida nas prioridades 

econômicas nacionais durante todo o século XX e até os dias atuais. Tanto é que 

segundo projeções constantes do Projeto de Lei Orçamentária da União 20151, 

lei essa já aprovada, enquanto 68,5% dos gastos tributários serão destinados à 

Regiões Sul e Sudeste, somente 11,5% serão destinados à Região Nordeste. Ou 

seja, o Brasil é o único país do mundo civilizado a conceder muitíssimo mais 

subsídios tributários às suas regiões muito mais ricas do que às suas regiões mais 

pobres, numa cruel inversão de lógica. 

 

  A própria Constituição Federal consigna, em seu art. 3º, inciso III, 

como “objetivo fundamental da República” a redução das desigualdades sociais 

e regionais. Ora, como promover a redução de desigualdades sociais e regionais 

históricas, como manda o comando constitucional, se, por exemplo, a tão 

necessitada Região Nordeste permanece sendo preterida na definição de 

prioridades nacionais de investimento? 

 

  O federalismo, como expressão do Direito Constitucional, nasceu 

com a Constituição norte-americana de 1787, quando se criou um governo 

central que, em conjunto com as treze colônias já existentes, pactuaram sua 

transformação em estados-membros de uma Federação. Ou seja, as treze 

colônias, antes autônomas, se federalizaram, transferindo poderes para o 

governo central em prol de uma nação forte. 

                                                 
1
 Cf. Quadro VIII – Gastos Tributários – Projeções PLOA 2015 – Regionalização por Tipo de Tributo 

(Receita Federal do Brasil). 
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  Ao contrário, aqui no Brasil, a nossa Federação, imposta pelo 

Decreto n.º 1, de 15 de novembro de 1889, transformou as então Províncias, sem 

autonomia administrativa plena, em Estados Federados que continuariam sem a 

necessária autonomia. A Federação brasileira foi imposta sem que, antes, 

existissem Estados autônomos que a constituíssem. A nossa Federação, pois, foi 

imposta, nascendo deformada. E assim continua. 

 

  Todas as Constituições republicanas anteriores à atual, de 1891 a 

1967, consagraram o Estado federado. Nessas Constituições, o Município ainda 

não fora incluído como ente federado, o que somente veio a ocorrer com a 

promulgação da Carta Política de 1988. 

 

  Nos Estados Unidos, os delegados do povo de cada ente federado 

decidiram. No Brasil, deu-se o contrário. Foi quando o governo central, com a 

Proclamação da República, decidiu transferir parcelas de poder aos estados. Um 

erro. O povo não foi ouvido. O povo não decidiu a forma de instalação da 

República. Era como se o povo existisse apenas para povoar. 

 

  Assim, a União afigurou-se como o ente federado todo-poderoso. 

Detentor do cofre abarrotado, ao qual o governo federal se apega qual o 

avarento que não se aparta de seu tesouro. 

 

  É mais do que urgente a repactuação, estabelecendo um novo 

Pacto Federativo. Os Estados e os Municípios sonham com isso há muito tempo. 

Os sonhos já estão virando pesadelos. Mas a União não permite que o pacto seja 

feito, mantendo-se concentradora de força e poderes, enquanto os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios, vivendo à míngua, tornam-se sofríveis pedintes, 

sempre de pires nas mãos. 
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  É importante lembrar que as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, não 

residem na União Federal, mas, sim, nos Municípios. É ali, nas cidades e nos 

povoados, que as pessoas necessitam de serviços públicos de qualidade, que lhes 

possibilitem viver com dignidade, como preconiza o art. 1º da Carta Magna. 

 

  A Constituição Federal de 1988, repita-se, estabeleceu a autonomia 

política e administrativa dos Estados e dos Municípios, mas não resguardou a 

contento sua autonomia financeira, pois permitiu regalias tributárias sem freio à 

União. 

 

  A consequência de tal distorção são os Estados e Municípios cada 

vez mais dependentes de emendas parlamentares ou de convênios celebrados 

com a União, através de seus Ministérios, quando é possível celebrá-los, para 

conseguir minorar as carências do povo. Há que se considerar, neste particular, 

que as emendas, em sua maior parte, são meramente autorizativas dependentes 

da vontade ou não da União para liberá-las, não obstante os esforços desta Casa 

para modificar tal realidade. 

 

  No Brasil, os entes federativos “menores” não passam, em regra, 

de meros figurantes no espetáculo da República. Espetáculo juridicamente bem 

definido, mas financeiramente inadequado. 

 

  As duras realidades estaduais e municipais não são aceitáveis. 

Muitas são as demandas. Poucas as condições para atendê-las adequadamente. 

Falar em Federação no Brasil, portanto, é falar em uma Federação capenga, que 

não atende ao que estabelecem os princípios de uma verdadeira Federação. 
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  Formular um Pacto Federativo que atenda a todos os entes 

federados é o que deve ser feito. A única esperança para viabilizar o Pacto 

Federativo é o Congresso Nacional. Para isso, eminentes Deputados, é que 

estamos aqui! 

 

  Urge, portanto, promover-se através desse respeitado Poder 

Legislativo, devidamente autorizado pelo voto popular do povo brasileiro de 

todos os quadrantes de nossa pátria, uma verdadeira Federação em que os 

Estados e Municípios não mais sejam uma nova espécie de vassalos da União 

Federal. 

 

  Não é possível conviver mais com uma distribuição da arrecadação 

em que a União detém 67,8% do total, os Estados ficam com 26% e os Municípios 

com míseros 6,2%2. 

 

  De agora em diante, com a permissão de Vossas Excelências, 

cumpre-me traçar algumas considerações sobre determinados pontos que a 

minha modesta experiência nos Executivos Estadual e Municipal me 

proporcionaram. Passo, assim, a sugerir algumas mínimas medidas à guisa de 

suscitar a reflexão deste Parlamento e que, ao meu ver, poderão aliviar a penosa 

situação dos municípios nordestinos, a parte mais sofrida da Federação. 

 

  O que proponho é, em verdade, um Pacto Federativo efetivamente 

pactuado, consensuado, acolhedor das necessidades reais de cada ente 

federado, e, assim, efetivamente justo, pelas razões adiante justificadas. 

 

                                                 
2
 Cf. José Roberto Afonso, economista e consultor técnico do Senado (Dados referentes a 2013). 
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  Pois bem. Como já abordado, a Constituição de 1988, seguindo a 

tradição republicana, manteve a forma federada de Estado, com uma inovação: 

a elevação do Município à qualidade de ente federativo. O constituinte 

descentralizou recursos e poderes para os governos locais sem, contudo, destinar 

fontes de receitas compatíveis com as novas atribuições: conferiu obrigações aos 

Estados e Municípios sem apontar a correspondente fonte de recursos, 

deflagrando, desde então, o sofrimento financeiro que lhes aflige. 

 

  O Pacto Federativo tem relação direta com os mecanismos de 

partilha das receitas oriundas dos tributos arrecadados, sendo exemplos de tais 

mecanismos o Fundo de Participação dos Estados – FPE e o Fundo de Participação 

dos Municípios – FPM. 

 

  Porém, para evitar essa repartição, a União tem recorrido à criação 

das chamadas “contribuições”, cuja arrecadação não é objeto de partilha com os 

demais entes federados. 

 

  Em matéria tributária, em verdade, nunca tivemos um Pacto 

Federativo no Brasil. Nos últimos anos, a partilha tributária vem esvaziando os 

cofres estaduais e municipais e engordando o tesouro federal, com a criação de 

contribuições não partilháveis. 

 

  O grande desafio da política econômica é encontrar o equilíbrio 

entre desenvolvimento e política tributária justa, que não empobreça ainda mais 

os Estados e os Municípios. Todavia, desde a promulgação da Constituição de 

1988, o governo central vem aumentando, mais e mais, a sua gula. Arrecada e 

gasta cada vez mais, sobrando menos recursos para os Estados e os Municípios. 
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  Não bastando tal distorção, o tormento se acentuou gravemente 

nos últimos anos na medida em que os Estados e Municípios têm padecido de 

uma política fiscal extremamente impiedosa e reiterada por parte da União 

Federal: trata-se das desonerações fiscais realizadas em tributos específicos 

(IPI, por exemplo) e que acabam por comprometer consideravelmente os valores 

devidos a título de FPE e FPM aos Estados e Municípios, uma vez que tais 

impostos compõem a base de cálculo de dessas fundamentais receitas. 

 

  Ainda que se compreenda a necessidade de a União valer-se de tais 

políticas tributárias (desonerações), o que não se pode conceber é a ausência de 

qualquer compensação financeira aos Estados e Municípios, que, em sua grande 

maioria, têm a sua maior fonte de receita (FPE e FPM) profundamente afetadas, 

acarretando consequências de larga e irremediável repercussão social. 

 

  Segundo os melhores tributaristas essa política tributária é ilegal, 

já que, como o IPI é um imposto compartilhado, tais desonerações somente 

poderiam incidir na proporção correspondente à parte pertencente à União, não 

podendo, em hipótese alguma, gerar prejuízos para os demais entes federados. 

Além disso, tomo a liberdade de afirmar, que essas desonerações, além de 

ilegais, são, também injustas, pois terminam por sequestrar receitas que seriam 

devidas aos Municípios brasileiros. 

 

  Permitam-me Vossas Excelências, afirmar que a União deveria 

inclusive ressarcir ou promover compensações com os demais entes federados 

quanto às perdas oriundas dessa política de desonerações referente ao IPI. E, em 

caso de novas desonerações, que elas somente sejam realizadas abrangendo 

exclusivamente a parte da receita tributária correspondente à União. 
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  O dilema administrativo nos âmbitos estadual e municipal se 

define, assim, na sofrível tarefa de tentar executar as atribuições conferidas 

pela Constituição Federal de 1988 sem as fontes de recursos compatíveis para 

tanto, além da diminuição por via indireta (desonerações) daquelas receitas (FPE 

e FPM) que já não lhe seriam suficientes para satisfazê-las. 

 

  Diante da atual conjuntura, surge a necessidade de se encontrar 

meios de otimizar os recursos da estrutura operacional existente, por exemplo, 

na saúde pública, cujo grande desafio é o incremento de recursos no custeio das 

políticas relativas a esta área. 

 

  Sabem Vossas Excelências que a Constituição Federal de 1988 

definiu a saúde como “direito de todos e dever do estado”, filosofia idealística 

com base na qual se criou o SUS – Sistema Único de Saúde, através da Lei 

Orgânica da Saúde (Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990). 

 

  Nos primeiros anos, o sistema funcionou a contento. Porém, desde 

há 12 (doze) anos os valores vigentes na tabela SUS estão absurdamente 

congelados. A tabela de valores dos procedimentos utilizada como referência à 

transferência de recursos pelo SUS encontra-se, portanto, inteiramente 

defasada, bastando citar-se que, neste período, houve uma considerável inflação 

acumulada, fato que é corroborado pela tabela indicativa dos seus valores 

confrontados com os preços praticados pelo mercado. 

 

  Tomem-se como referência os preços médios de clínicas e hospitais 

de Aracaju. Para se ter ideia desse “gap” financeiro, registre-se que um 

eletrocardiograma (que, segundo recomendações medicas um adulto deve fazer 

pelo menos uma vez por ano) tem o custo médio de mercado de R$ 100,00 (cem 
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reais), enquanto o SUS reembolsa os municípios com R$ 5,15 (cinco reais e 

quinze centavos), ou seja, cerca de vinte vezes menos. 

 

  É imperativo, portanto, que sejam adotadas providências no 

sentido de recompor os valores reais da tabela SUS de cada procedimento, razão 

pela qual proponho que sejam utilizados, para tanto, valores médios de mercado 

que reflitam as realidades de cada região brasileira e, a partir daí, que seja 

corrigida anualmente pelo valor da inflação, sob pena de falência absoluta da 

saúde pública. 

 

  A esse respeito, anexamos um diagnóstico sobre a saúde pública, 

por mim elaborado, que foi feito à época das manifestações promovidas pelos 

movimentos populares no ano de 2013, a pedido da Excelentíssima Senhora 

Presidente da República Dilma Rousseff, e que elucida as razões de crise vivida 

pelo sistema e a forma de corrigi-las em curto prazo. 

 

  Outras sugestões fundamentais na área da saúde consistem em 

estabelecer de forma clara as competências dos Estados e Municípios para 

atuação na referida área, uma vez que as denominadas “pactuações”, 

envolvendo diversos organismos, acarretam enorme complexidade e conflitos de 

competência, além de dificultar a repartição de receitas de forma direta ao 

ente. 

 

  De igual modo, deve-se focar enfaticamente na manutenção das 

unidades de saúde já existentes, isto é, no custeio, posto que os investimentos 

realizados na ampliação da Rede ensejam demasiado ônus aos Estados e 

Municípios, que não possuem capacidade financeira para tanto. 

 



10 

 
ESTADO DE SERGIPE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 
GABINETE DO PREFEITO –GP 

 
 
  E, ainda no tocante à área da saúde, exponho a necessidade de que 

os procedimentos ou medicamentos a que os Estados e Municípios estão 

obrigados a realizar ou fornecer e que não estão elencados na tabela SUS devem 

ser reembolsados pelo Ministério da Saúde mediante repasse pelo FAEC – Fundo 

de Ações Estratégicas e Compensação. 

 

  Há de se ter a clara percepção de que o maior problema da Saúde 

Pública no Brasil seja a falta de recursos para o seu custeio. Seja pela falta de 

correção da tabela do SUS, seja pela não cobertura de diversos procedimentos, 

seja pelas “pactuações” que somente penalizam os Municípios sem a necessária 

contrapartida financeira da União. Além disso, não há planejamento financeiro 

que resista às demandas na área de Saúde que estão sendo objeto de 

judicialização. É evidente que a população está correta em reivindicar seus 

direitos, porém a União, diante de tanto descaso para com os Municípios, não 

pode se furtar em prestar-lhes o necessário auxílio financeiro para fazer frente a 

essas graves demandas que, reiteradamente, são objeto de ordens judiciais para 

imediato cumprimento pelos Prefeitos. 

 

  A propósito, cabe registrar as dificuldades imensas por que passam 

as unidades das Santas Casas de Misericórdia, que desde a era do Brasil Colônia 

eram hospitais considerados referências de qualidade, enquanto hoje na quase 

totalidade se encontram em situação pré-falimentar, o que não decorre da 

incompetência de seus gestores, já que seu corpo médico e administrativo prima 

por notória dedicação idealista. Ao fim e ao cabo, a inviabilidade dos referidos 

organismos de saúde também se deve basicamente à brutal defasagem da tabela 

SUS. 

 

  Por tudo o quanto exposto, a alteração substancial nas 

competências tributárias da União, Estados, Municípios e Distrito Federal 
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previstas no texto constitucional deve ser urgentemente suscitada de maneira a 

fortalecer os entes federados menos favorecidos com a atual sistemática - 

sobretudo os Municípios, que ficaram com a menor fatia do bolo da arrecadação 

das receitas tributárias. 

 

  Neste contexto, faz-se oportuna a reflexão acerca da alteração na 

sujeição ativa do ICMS, para que o referido imposto seja recolhido para os 

Estados de destino da mercadoria. O que se propõe é que, nos moldes da 

recente Emenda Constitucional n.º 87 – que corrigiu uma distorção tributária 

para operações interestaduais, sobretudo através de compras pela internet, cada 

vez mais crescentes – amplie-se a sua filosofia para demais formas de operação. 

 

  Com a referida alteração, estaríamos realizando uma melhor 

distribuição dos recursos em todo o País, tornando o sistema mais justo e 

fazendo com que o ICMS seja recolhido para os Estados onde está o consumidor, 

tal como ocorre com tributos semelhantes em países desenvolvidos. Isso 

repercutiria positivamente também nos municípios quando da repartição das 

receitas do ICMS e representaria o fim da chamada “guerra fiscal”. 

 

  Ainda como proposta alternativa, suscito, ao menos, a possibilidade 

de compartilhamento na arrecadação do ICMS, com a criação de alíquotas 

diferenciadas para os Estados de destino e realização da igualdade material, com 

a previsão de alíquotas maiores para os Estados menos desenvolvidos, como é o 

caso, por exemplo, da Região Nordeste. A adoção dessa medida seria de 

fundamental importância para atenuar desigualdades regionais, com a melhoria 

das receitas dos Municípios. 

 

  Por tudo já quanto exposto, não há dúvidas de que se faz premente 

a conjugação de esforços a fim de reparar o evidente desequilíbrio federativo 
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em nosso País. Aguarda-se, com imensa ansiedade, os passos a serem dados por 

esta Casa Legislativa a fim de corrigir as flagrantes distorções existentes entre os 

Membros da Federação brasileira. 

 

  Enquanto isso, para fins de amenizar a aflição dos Estados e 

Municípios, sugere-se que o Congresso Nacional adote meios que minimizem a 

penúria financeira que atravessam. Nesse contexto, valho-me, como exemplo, 

da necessidade de alteração da Resolução n.º 43/2001 do Senado Federal, com o 

objetivo de autorizar que a receita procedente da negociação com instituições 

financeiras da dívida ativa de entes públicos possa ser empregada, também, em 

investimentos em infraestrutura. Essa nova possibilidade melhorará 

substancialmente a disponibilidade financeira para investimentos nos Municípios, 

sem trazer qualquer ônus ao Tesouro Nacional. 

 

  De igual modo, exorta-se a utilização de mecanismos legislativos 

previstos na própria Constituição Federal, a exemplo do artigo 23, parágrafo 

único. A proposta consiste na regulamentação da previsão contida no referido 

artigo, com a edição de uma Lei Complementar para tornar possível uma maior 

repartição definida de atribuições e encargos, sobretudo nas áreas da saúde e 

educação, a exemplo do que já fora realizado na área do Meio Ambiente, por 

meio da Lei Complementar n.º 140. A iniciativa de regulamentação desse 

referido dispositivo constitucional, ainda pendente de mais estudos, certamente 

também viabilizará novos recursos e oportunidades para os Municípios, gerando, 

outrossim, centenas de milhares de novos empregos formais em todo o País, 

impulsionando a economia nacional, estimulando a indústria, o comércio e o 

setor de serviços. 

 

  Em acréscimo, seria de fundamental importância para o País a 

célere tramitação de proposições que já se encontram no Congresso Nacional, a 
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exemplo do Fundo Constitucional de Segurança (PEC n.º 42, de 2015, do 

Deputado Júlio César), aí acrescentando-se a possibilidade de auxílio financeiro 

também aos Municípios para fins de valorização de suas Guardas Municipais, cuja 

atuação, conforme destacado em pesquisas e estudos técnicos, tem relevante 

repercussão na melhoria da segurança da população. 

 

  Outra proposição digna de registro cuida da regulamentação dos 

Depósitos Judiciais (PLS n.º 183, de 2015, do Senador José Serra), sendo que, 

ainda em 2006, quando no exercício do cargo de Governador de Sergipe dotamos 

o Estado de legislação sobre o assunto destinando os recursos decorrentes para 

ações de desenvolvimento social e econômico, daí porque entendo que 

precisamos mesmo de uma legislação nacional até para dirimir questionamentos 

jurídicos. Após essa feliz iniciativa quando no Governo de Sergipe, proponho a 

esta Casa que seja concedida mais flexibilidade do que o proposto no referido 

PLS n.º 183/2015 na utilização desses recursos por parte de Estados e Municípios, 

a fim de possibilitar imediatos investimentos em infraestrutura. 

 

  A rediscussão do Pacto Federativo, antes de tudo, precisa 

representar o respeito da própria Federação para com os entes que a 

constituem. A Federação brasileira só estará forte na medida em que assegure 

autonomia e condição de autogoverno a seus entes – e isso só é possível se for 

efetivamente modificada a partilha do bolo tributário, de modo que as regiões 

mais necessitadas possam receber maior aporte de recursos. 

 

  Após toda essa exposição, acerca de problemáticas da mais alta 

significação para a vida nacional, quero dizer que sinto-me privilegiado por ter a 

oportunidade de, livremente, sem qualquer embaraço, poder realizar este 

diálogo franco com o Poder Legislativo, manifestando minhas preocupações e 

angústias, certamente compartilhadas pelos mais de 5.500 Prefeitos dos 
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Municípios brasileiros, Poder esse que, como máxima configuração da 

representatividade popular, é, por certo, elemento principal impulsionador e 

realizador das reformas das quais o Brasil e os brasileiros tanto necessitam. 

 

  Contra todos os diagnósticos, contra todas as previsões e projeções, 

permaneço, de forma intrépida, muito otimista e confiante no Brasil; confiante 

em um presente mais justo e igual e em um futuro cheio de boas perspectivas 

para todos. E minha confiança no País se recrudesce quando percebo que esta 

Casa movimenta-se, com protagonismo, no sentido de dotar o País das reformas 

tão almejadas. 

 

  Nesse contexto, aqui e agora, afirmo que a única grande esperança 

dos Prefeitos brasileiros, em especial dos nordestinos, reside no Congresso 

Nacional, pelos homens e mulheres de elevado espírito público que o integram, 

levando a efeito a concretização da inadiável revisão do Pacto Federativo. 

 

  E por fim, encerro essas minhas palavras, citando o grande 

brasileiro, prematuramente falecido, Eduardo Campos: “Não vamos desistir do 

Brasil”. E, em arremate, digo que o Brasil continua, como sempre foi, muito 

maior do que suas crises, as quais, uma a uma, serão superadas, pela mercê de 

Deus, com a indispensável participação deste Parlamento. 

 

  Era o que tinha a dizer. 

 

 

Engenheiro JOÃO ALVES FILHO 
Prefeito de Aracaju 


