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Os esforços para a construção de uma política social que faça jus ao sonho 
constitucional estabelecido em 1988 vêm sofrendo desafios crescentes desde a 
sua concepção. De um lado, a proposta universalista dos direitos ali estabelecidos 
aparecia na contramão da prática e do ethos neoliberais disseminados nos países 
desenvolvidos; de outro, o projeto de nação concebido na Carta teria de pôr em 
prática um novo regime tributário e um novo pacto federativo capazes de financiar e 
executar os investimentos necessários – tudo isso em meio à precariedade das contas 
públicas, legado nefasto que a ditadura deixara à nova democracia.

Já de início elevados, os desafios à política social brasileira apenas aumentaram 
durante a década de 90, com a implementação de medidas na prática restritivas 
aos investimentos necessários na área de saúde e educação e a desestruturação da 
capacidade de planejamento e execução autônomas do Estado, ao se privatizar 
setores chave e transitar para o “Estado indutor”. 

Dos anos 2000 até o momento presente, diversos avanços foram realizados para 
que um volume crescente de recursos fosse utilizado no financiamento das políticas 
sociais. Entretanto, como discutem em detalhe os artigos desta edição, as melhorias 
foram tocadas a despeito de problemas estruturais inescapáveis – o maior deles, 
a frouxidão do pacto federativo que estabelece o regime de responsabilidade e 
cofinanciamento de cada um dos níveis de governo nas políticas sociais. Além disso, 
a conjuntura atual de baixo crescimento econômico impõe preocupações adicionais 

apresentação
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aos formuladores da política social, a maior delas, sem dúvida, o problema das 
previsões de aumento das receitas tributárias para os próximos anos, um fator 
determinante na definição do orçamento da saúde, educação e previdência, além 
das políticas de assistência social. Assim, a discussão da reforma tributária cada 
vez mais se aproxima do topo da lista de prioridades para o andamento norteador 
do welfare brasileiro.

No artigo Welfare State, Crescimento e Reforma Tributária, Fabrício Augusto de 
Oliveira contextualiza a posição deste norte nacional na história econômica geral dos 
regimes de welfare internacionais e a crise pela qual vêm passando no exterior desde 
a década de 80. A crise econômica de 2008 apenas intensifica o desmantelamento 
desses sistemas, através da concatenação do endividamento público exponencial 
derivado do salvamento das instituições financeiras atingidas pela crise com 
a rígida austeridade fiscal imposta pelos credores da dívida pública aos Estados 
europeus. No Brasil, o progresso na redução dos índices de desigualdade, ampliação 
do emprego formal, aumento dos gastos em saúde, previdência e educação, após 
seis anos gladiando-se contra a crise externa, dá sinais de que um novo padrão de 
crescimento precisa ser equacionado. Segundo o autor, o fundamental para esse 
novo padrão precisa partir de uma forte reforma tributária, atentando para três 
problemas básicos: competitividade, impostos diretos progressivos e revisão do 
pacto federativo.

Essa é a ponte com o segundo artigo desta edição. Em “Fundo Público e Financiamento 
das Políticas Sociais no Contexto do Federalismo Brasileiro do Século 21”, Evilasio 
Salvador esmiúça o volume de recursos disponíveis para o financiamento das 
políticas sociais, mostrando como a União, os estados e os municípios têm repartido 
o cofinanciamento das políticas de assistência social, saúde e educação de 2002 a 
2012. O autor mostra as barreiras que precisam ser adereçadas para a continuidade 
e ampliação do financiamento das políticas sociais, com o ajuste fiscal em curso no 
país sendo o ponto principal do debate e o que atualmente mais demanda atenção 
e mudanças urgentes. 

Assim, com a grande contribuição dos autores, a presente edição da Revista Política 
Social e Desenvolvimento coloca em debate os desafios estruturais do financiamento 
e da distribuição federativa de responsabilidades que a política social enfrenta no 
Brasil contemporâneo.

Boa leitura!
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A questão do financiamento das políti-
cas sociais (ou se se quer uma conceitua-
ção mais ampla, do welfare state) tem-se 
tornado inquietante preocupação dos 
profissionais e acadêmicos da área, na 
etapa atual do capitalismo globalizado. A 
forte desregulação do sistema financeiro 
mundial, iniciada na década de 1970 e 
intensificada na de 1990, com o capital 
financeiro tornando-se dominante, abriu 
o caminho para uma expansão consi-
derável da riqueza financeira (capital 
fictício), enfraqueceu as bases da produ-
ção real e lançou a economia em crises 
periódicas e recorrentes, com intervalos 
que se  têm estreitado no tempo. A crise 
recente do subprime que teve início nos 
Estados Unidos e contaminou o resto do 
mundo, seguida da crise da dívida sobe-
rana da União Europeia, cujos efeitos 

ainda se encontram em curso, deven-
do se prolongar por um bom período, 
são exemplos dessa nova etapa – e da  
irracionalidade – do sistema.

As consequências nefastas deste novo 
padrão de desenvolvimento do sistema 
capitalista para o financiamento das polí-
ticas sociais são evidentes. De um lado, ao 
minar as bases da produção real enfraque-
ce as próprias bases da tributação, especial-
mente ao estabelecer uma série de normas 
proibindo a incidência de impostos sobre 
os fatores de alta mobilidade espacial, para 
evitar sua fuga para outros países – capital, 
especialmente o financeiro; mão de obra 
altamente qualificada; investimentos – e 
sobre os setores que podem ser prejudica-
dos em termos de competitividade, caso da 
produção em geral e das exportações. De 

WELFARE STATE, CRESCIMENTO E 
REFORMA TRIBUTÁRIA

Fabrício Augusto de Oliveira
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outro, diante das crises que se têm torna-
do mais recorrentes, passa a demandar do 
Estado a destinação de maior volume de 
recursos do orçamento para salvar o siste-
ma econômico e evitar seu colapso, absor-
vendo crescentes fatias de suas receitas 
antes destinadas para a rede de proteção 
social. E, mais grave, sem abrir mão de que 
este se afaste do compromisso com políti-
cas de austeridade fiscal, mantendo suas 
contas em equilíbrio, o que é considerado 
essencial para que continue confiável aos 
olhos dos investidores e para assegurar a 
estabilidade macroeconômica, de acordo 
com o novo consenso teórico.

O estreitamento das bases da tributação, 
combinado com crises econômicas, que, 
por si, solapam as receitas públicas, com a 
exigência de que o Estado empregue suas 
forças (os seus recursos) para salvar o capi-
tal sempre que necessário, sob o argumento 
de evitar maiores danos para a sociedade, e 
ainda que se mantenha confiável do ponto 
de vista da austeridade, tem colocado sérias 
dificuldades para que ele desempenhe seu 
papel para a própria reprodução do siste-
ma. Este papel, que consiste na manutenção 
da coesão social, por meio da implemen-
tação de políticas públicas de redistribui-
ção da renda e da riqueza e da garantia de 
uma rede de proteção social para os menos 
favorecidos e excluídos, especialmente 
em períodos de crise, quando se ampliam 
as demandas por estas políticas, termina 
sendo relegado, nestes cenários, para um 
segundo plano.

O welfare europeu ganhou força a 
partir da crise da década de 1930 e se 
consolidou no longo e vigoroso ciclo de 

crescimento da economia mundial inicia-
do no período pós Segunda Guerra, por 
isso chamado de “anos dourados”, mas 
começou a se enfraquecer na década de 
1970 ante a crise das ideias keynesianas, 
a emergência do pensamento neoliberal 
sobre o Estado e o predomínio do capi-
tal financeiro, conduzindo à realização 
de ajustes fiscais considerados adequados 
para essa nova realidade, cuja natureza 
se encontra contemplado no Tratado de 
Maastricht de 1992.

A situação atual da Zona do Euro (ZE) 
na União Europeia representa um exem-
plo emblemático dessa situação. Até 2007, 
o conjunto de seus países-membros, à 

“A forte desregulação do siste-
ma financeiro mundial, inicia-
da na década de 1970 e intensi-
ficada na de 1990, com o capital 
financeiro tornando-se domi-
nante, abriu o caminho para 
uma expansão considerável 
da riqueza financeira (capital 
fictício), enfraqueceu as bases 
da produção real e lançou a 
economia em crises periódicas e 
recorrentes, com intervalos que 
se  têm estreitado no tempo.”
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exceção da Grécia, se encontrava bem 
enquadrado nos limites fiscais estabeleci-
dos por este Tratado, pelo menos do ponto 
de vista de seus fluxos orçamentários. Mas 
a crise do subprime, que jogou a economia 
da região numa forte recessão (crescimen-
to negativo de 4,3% em 2009), derrubou 
suas receitas tributárias e exigiu a forte 
intervenção dos governos para salvar o 
sistema da derrocada, conduziu-os a um 
forte desequilíbrio fiscal e também a um 
elevado grau de endividamento, em pouco 
tempo, abrindo as portas para a crise da 

dívida soberana e a consequente adoção 
de políticas de ajustamento recessivo, de 
acordo com a orientação do novo consen-
so macroeconômico. Isto, num contexto 
em que o avanço da crise econômica e do 

crescente desemprego da força trabalha-
dora por ela provocada passou a deman-
dar mais políticas de proteção do Estado, 
as quais, ao contrário, começaram a ser 
reduzidas em nome da austeridade. Não 
surpreende, assim, o acirramento dos 
conflitos sociais nesta área, desde 2010, 
acompanhado de fortes e crescentes ques-
tionamentos das bases do sistema e de sua 
capacidade de atender as necessidades da 
população e de garantir a harmonia social. 

Não parece provável que os problemas 
dos países deste bloco consigam ser resol-
vidos ou pelos menos atenuados sem que 
se recoloque a economia numa trajetória 
vigorosa de crescimento, capaz de gerar 
frutos, para que se comece a corrigir seus 
desequilíbrios. Isto implica retirar a polí-
tica econômica ortodoxa, ali implemen-
tada, das trevas do baixo crescimento em 
que a Zona do Euro foi aprisionada desde 
o Tratado de Maastricht, em 1992, poste-
riormente aprofundada com a entrada em 
vigor da união monetária, em 1999, e abrir 
a janela para que o sol do crescimento volte 
a brilhar e permitir, ao Estado, reconstruir 
as bases de financiamento do welfare. 
Por enquanto, ainda continuam fortes as 
resistências, especialmente da Alemanha, 
contra abrir esta janela, mas o avanço do 
desemprego para níveis próximos de 30% 
na Espanha e na Grécia e a intensifica-
ção dos protestos da população contra os 
amargos remédios que estão sendo aplica-
dos na região, indicam, como ocorreu em 
outros períodos da história, notadamente 
na década de 1930, que o capital, os seus 
funcionários e governantes poderão vir a 
ser vencidos pelo bom senso. 

“Apesar destes efeitos benéfi-
cos para este objetivo, o fato é 
que este padrão de crescimento, 
bem com a natureza da política 
econômica implementada para 
sustentá-lo, apresentam, de um 
lado, limites claros de continui-
dade e, de outro, efeitos nocivos 
para o próprio financiamento 
das políticas sociais.”
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No Brasil, que não seguiu o mesmo 
caminho da Europa e onde a preocupação 
com a oferta de políticas sociais manifes-
tou-se apenas de forma episódica e pontu-
al ao longo de sua história, não constitui 
nenhum exagero dizer que a construção 
do welfare teve início com a Constituição 
Federal de 1988, que criou e ampliou 
direitos sociais para a população e defi-
niu claros mecanismos de financiamento 
destes direitos. A crise dos anos 1980 e 
1990 em que se viu enredado o país levou
-o, contudo, a adotar um padrão de ajuste 
fiscal que, pela sua natureza, não só desfi-
gurou e enfraqueceu esta estrutura como 
piorou, em muitos aspectos, seus instru-
mentos de financiamento, divorciando-os 
de compromissos com o crescimento, a 
equidade e a federação. Apenas com o cres-
cimento um pouco mais robusto colhido 
a partir de 2003, na onda da excepcional 
expansão da economia mundial, tornou-
se possível viabilizar a adoção e amplia-
ção de políticas voltadas para essa finali-
dade e para a redução das desigualdades 
no país, embora a crise do subprime e da 
dívida soberana europeia tenham, nova-
mente, enfraquecido este movimento com 
a necessidade de reorientação da política 
econômica para combatê-la.

De fato, foi apenas mais recentemente 
que o Índice de Gini da Renda Domiciliar 
per capita evoluiu mais favoravelmente: a 
partir de 1998 ingressou numa trajetória 
de queda constante e fechou o ano de 2010 
no nível de 0,536, uma melhoria de 12% 
em relação a 2000, quando atingiu 0,600, 
o que continuou ocorrendo nos anos 
seguintes, mas a uma velocidade mais 

reduzida, dado o enfraquecimento do 
crescimento em 2011 e 2012. O fato, entre-
tanto, é que tal melhoria explica-se prin-
cipalmente pelo crescimento econômico 

que gerou impacto e alterações impor-
tantes no mercado de trabalho, propi-
ciando um aumento real dos salários dos 
trabalhadores em mais de 20%, a partir de 
2003, e contribuiu, também, para o reajus-
te real do salário mínimo superior a 50%, 
dada a fórmula de sua correção adotada a 
partir de 2007, que combina índice infla-
cionário com o aumento do produto real, 
cujos ganhos derramaram-se também 
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sobre mais de 18 milhões de aposentados e 
pensionistas, por meio de benefícios previ-
denciários. Embora importante, a amplia-
ção das transferências diretas de renda 
para a população mais pobre, como no 
caso do programa Bolsa Família, também 
dependentes da arrecadação do governo 
e, portanto, do crescimento, contribuiu 
apenas de forma subsidiária para essa 
situação.

Diante disso, não parecem restar dúvi-
das de que o crescimento econômico é 
indispensável para o fortalecimento das 
estruturas de financiamento das políticas 
sociais e para a redução das desigualdades 
de renda e de que essas mesmas políticas 
são igualmente importantes para fortale-
cê-lo pelos efeitos positivos que irradiam 
para a demanda efetiva. O comportamen-
to do PIB no Brasil nos últimos anos, tal 
como acima retratado, representa um 
exemplo notável desta interação virtuosa, 
em que o crescimento vem sendo mantido 
em níveis positivos, ainda que mais redu-
zidos comparados ao período 2007-2010, 
graças à maior força do consumo, propi-
ciada principalmente pela situação do 
mercado de trabalho e pela implementação 
de políticas econômicas voltadas para sua 
sustentação (anticíclicas) juntamente com 
a ampliação de políticas redistributivas. 

Apesar destes efeitos benéficos para este 
objetivo, o fato é que este padrão de cres-
cimento, bem com a natureza da política 
econômica implementada para sustentá-lo, 
apresentam, de um lado, limites claros de 
continuidade e, de outro, efeitos nocivos 
para o próprio financiamento das políticas 
sociais. No caso do padrão de crescimento, 

por se encontrarem enfraquecidos tanto os 
componentes da demanda externa, devido 
à crise mundial originada do crédito subpri-
me e da dívida soberana europeia, assim 
como os investimentos públicos e privados 
internos, engendrando inevitáveis fricções 
em outras variáveis macroeconômicas, 
tais como a inflação, os resultados exter-
nos e as contas públicas. No caso da polí-
tica econômica, porque, para manter mais 
firme a demanda pelo consumo, o governo 
vem abrindo mão de receitas públicas em 
boa medida vinculadas ao financiamen-
to da Seguridade, por meio de seguidas 
desonerações fiscais, as quais não somente 
minam sua saúde financeira como redu-
zem, contraditoriamente, os recursos para o 
financiamento das políticas sociais. 

Tanto isso é verdade, que a flexibilização 
feita no tripé macroeconômico da segun-
da fase do Plano Real – câmbio flutuante, 
regime de metas inflacionárias e geração 
de superávit primário – para acomodar 
a política anticíclica implementada, já 
começa a fazer retornar à cena fantasmas 
do passado recente, exigindo recuos do 
governo em várias frentes: diante de uma 
estrutura de oferta interna estagnada, 
dada a fraqueza dos investimentos, a infla-
ção vem pressionando, há algum tempo, 
o teto da meta de 6,5%, fazendo o Banco 
Central retornar à trajetória de elevação 
da taxa de juros SELIC; nas contas exter-
nas, o país começa a ser ameaçado por 
um déficit na balança comercial ainda 
este ano, enquanto o déficit em transações 
correntes já supera 3% do PIB no acumu-
lado dos últimos doze meses, indican-
do a existência de fortes vazamentos do 
crescimento para o exterior e temerário 
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reencontro com as condições de vulnera-
bilidade externa, devido à baixa compe-
titividade da produção e da indústria 
nacional, de um câmbio sobrevalorizado, 
do elevado custo-Brasil e da progressiva 
perda de fascínio que o país vinha exer-
cendo sobre os investidores externos; em 
relação às contas públicas, seu desempe-
nho, nos últimos anos, já não se mostra 
tão confiável, devido, de um lado, à queda 
das receitas públicas decorrente do baixo 
crescimento e das desonerações fiscais, e, 
de outro, à elevação dos gastos correntes 
exigida pela política anticíclica imple-
mentada, com poucas sobras de recursos 
para os investimentos públicos.

Por isso, para modificar este padrão de 
crescimento, como o governo começa a 
ensaiar ao priorizar programas de investi-
mentos em infraestrutura econômica e ao 
adotar medidas para a redução do custo
-Brasil, é essencial ousar mais, visando a 
evitar um desastre que se vai anunciando 
e para começar a pavimentar, de fato, e 
não apenas no nível do discurso, o cami-
nho de um crescimento mais sustentável, 
indispensável para o fortalecimento da 
estrutura de financiamento das políticas 
sociais e para a redução das desigualdades. 
Isso implica enfrentar o desafio de fazer 
avançar reformas que contribuam efeti-
vamente para remover estes obstáculos ao 
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crescimento, entre as quais a da estrutura 
de financiamento do Estado, notadamente 
a reforma tributária, de forma a ajustá-la 
e recuperar seu papel como instrumento 
orientado para o crescimento econômico, 
a redução das desigualdades e para o equi-
líbrio federativo.

Ao contrário do que preconiza o pensa-
mento neoliberal sobre o papel nocivo do 
Estado e dos impostos na vida econômi-
ca de um país, estes têm sido, histórica e 
teoricamente, fundamentais para garantir 
a reprodução do sistema, minimizando 
os conflitos e desigualdades sociais e inje-
tando forças ao crescimento econômico. 

Isto, no entanto, não pode ser realizado 
com uma estrutura de impostos tal como a 
existente no Brasil, que foi sendo desfigu-
rada e divorciada destes compromissos ao 
longo do tempo com a realização de seve-
ros ajustes fiscais exigidos pelo pensamen-
to dominante para atender principalmen-
te as necessidades do capital financeiro. 
Reverter este quadro reponta, assim, como 
essencial para recuperar o sistema como 
um instrumento efetivo de ação do Estado 
para estes objetivos.

Embora existam várias propostas de 
reforma tributária que passeiam sem desti-
no final pelo Congresso Nacional desde a 
década de 1990, mesmo porque o próprio 
governo federal não se mostrou efetiva-
mente interessado e empenhado na sua 
realização com receio de perder receitas, as 
mudanças no sistema de impostos conti-
nuarão incompletas se não contemplarem:

1. Uma limpeza de sua estrutura de 
impostos nocivos ao crescimento econô-
mico e à competividade da economia, o 
que significa extinguir os impostos cumu-
lativos e substituí-los por impostos sobre 
o valor agregado, assim como eliminar 
as distorções que os últimos apresentam, 
notadamente o ICMS, com a unificação de 
sua legislação e alíquotas, definição de uma 
solução para o estoque de créditos acumu-
lados deste imposto e extinção dos meca-
nismos de guerra fiscal entre os estados, 
além da melhoria de sua seletividade de 
acordo com a essencialidade do produto;

2. Revisão da incidência dos impos-
tos diretos sobre a renda e o patrimô-
nio, com o objetivo de imprimir maior 

“Ao contrário do que preco-
niza o pensamento neoliberal 
sobre o papel nocivo do Estado 
e dos impostos na vida econô-
mica de um país, estes têm 
sido, histórica e teoricamen-
te, fundamentais para garan-
tir a reprodução do sistema, 
minimizando os conflitos e 
desigualdades sociais e inje-
tando forças ao crescimento 
econômico.”
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progressividade à estrutura tributária e 
aumentar sua contribuição para a arre-
cadação, compensando eventuais perdas 
de receitas que venham a ocorrer com 
as mudanças na tributação indireta. 
Atualmente, o imposto de renda participa 
com modestos 20% do total da carga tribu-
tária, sendo amplos os espaços que podem 
ser explorados para melhorar sua perfor-
mance, a começar por uma ampliação de 
sua alíquota-teto de 27,5% no caso das 
pessoas físicas, aumentando a contribui-
ção dos mais ricos para o financiamento 
do Estado, e com a cobrança de rendimen-
tos subtaxados, como é o caso dos ganhos 
de capital em geral. No caso do impos-
to sobre o patrimônio, cuja arrecadação 
total nos três níveis de governo não vai 
além de 1% do PIB, este espaço também 
é amplo, podendo-se fazer sua integração 
e redistribuição entre os entes federativos 
com a criação de um imposto amplo inci-
dente sobre o patrimônio líquido, como 
foi proposto na Constituinte de 1988. 
Como as bases de incidência do consu-
mo devem se estreitar caso seja realizada 
uma reforma mais abrangente com estes 
objetivos, a maior exploração dos impos-
tos diretos, com melhor redistribuição do 
ônus da tributação entre os membros da 
sociedade é essencial não somente para 
sustentar níveis mais elevados de receita, 
mas também para o próprio crescimento 
econômico pelo que representa em termos 
de fortalecimento do mercado interno;

3. A revisão do pacto federativo, com 
a redefinição de competências e respon-
sabilidades dos governos subnacionais 
na provisão de políticas públicas para a 

população, juntamente com o equaciona-
mento do estoque de suas dívidas, o que 
seria importante para ampliar sua capa-
cidade de financiamento e de cooperação 
na implementação tanto de políticas anti-
cíclicas como nas de investimentos em 
infraestrutura econômica e urbana. Com 
isso, o governo federal se encontraria em 
melhores condições para fazer uma revi-
são de instrumentos adotados durante 
as fases de ajuste na economia brasileira 
prejudiciais para as políticas sociais, que 
também contribuiriam para essa fina-
lidade, caso da atual Desvinculação de 
Receitas da União (DRU), readequação 
do uso dos recursos do Fundo Soberano 
e também da distribuição de parte dos 
royalties do petróleo para as áreas sociais.

Assim, apesar do pensamento neoli-
beral, que enxerga no welfare a fonte de 
desequilíbrios do Estado, o fato é que 
se ele depende também do crescimento 
para se fortalecer, de igual modo o cres-
cimento e a coesão social, indispensáveis 
para a reprodução do sistema econômico, 
dependem de sua existência. E, para isso, 
a reforma tributária, tal como propos-
to, pode dar uma boa contribuição para 
revigorar tanto o crescimento como o 
financiamento das políticas sociais, numa 
interação virtuosa. Tal como na Europa, 
até mesmo para o bem do capital, este é 
um caminho do qual não se deve abrir 
mão para escapar da armadilha das  
políticas de austeridade. 
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Introdução
O fundo público envolve toda a capa-

cidade de mobilização de recursos que o 
Estado tem para intervir na economia, 
seja por meio das empresas públicas, 
pelo uso das suas políticas monetária 
e fiscal, assim como, pelo orçamento 
público (SALVADOR, 2012a; 2012b). 
Uma das principais formas da realização 
do fundo público é por meio da extração 
de recursos da sociedade na forma de 
impostos, contribuições e taxas, da mais-
valia socialmente produzida, portanto, 
conforme Behring (2010) é parte do 
trabalho excedente que se transformou 
em lucro, juro ou renda da terra, sendo 

apropriado pelo Estado para o desempe-
nho de múltiplas funções.

No estudo sobre o fundo público e orça-
mento público é fundamental que a análi-
se não se limite apenas à investigação da 
alocação dos recursos, mas que compre-
enda como são financiadas as políticas 
públicas, sobretudo, as sociais no âmbito 
do Estado (SALVADOR; TEIXEIRA, 
2014). A partir desse prisma, este texto 
toma como ponto de partida as seguin-
tes questões: qual é a origem do recurso 
público? E, quais características marcam 
o desenho federativo de cofinanciamen-
to da política social?

Fundo Público e Financiamento 
das Políticas Sociais no Contexto 

do Federalismo Brasileiro 
do Séc. XXI

Evilasio Salvador

Economista. Mestre e doutor em 
política social pela Universidade 

de Brasília (UnB), onde é professor 
do Departamento de Serviço Social 
e do Programa de Pós‐Graduação 
em Política Social. Pesquisador do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Seguridade Social e Trabalho
(GESST/UnB).
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O arranjo federativo pós-Constitui-
ção de 1988 vem indicando a maior 
responsabilidade das unidades federa-
tivas e dos munícipios na execução das 
políticas sociais, ao mesmo tempo em 
que se conferiu maior autonomia na 
arrecadação tributária.

Em que pese a Constituição Federal 
(CF) de 1988 ter reforçado o processo de 
descentralização e de compartilhamento 
de atribuições entre a União, os estados 
e os municípios no campo das políticas 
sociais, o processo de ajuste fiscal e de 
implementação de políticas neoliberais 
nos anos de contrarreforma do Estado 
brasileiro (BEHRING, 2003) inviabiliza-
ram os investimentos sociais para alimen-
tar as despesas com o pagamento de juros 
e amortização dívida pública, privilegian-
do a elite rentista financeira.

A partir dos anos 2000, as novas regu-
lamentações das políticas sociais nas 
áreas de educação, saúde e assistência 
social vêm exigindo um maior esforço de 
recursos orçamentários dos estados, do 
Distrito Federal (DF) e dos municípios, 
sem a criação ou aporte de receitas fiscais 
adicionais. Isso tudo em um contexto de 
ajuste fiscal que submete os entes subna-
cionais ao constrangimento de expansão 
dos investimentos sociais devido à Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ao 
comprometimento de parcela conside-
rável das receitas dos estados e das gran-
des prefeituras com a dívida decorrente 
do refinanciamento feito pela União, em 
meados da década 1990.

Nas políticas sociais, importantes 
mudanças legislativas marcam a primeira 
década do século 21 no Brasil com impli-
cações diretas no arranjo federativo, desta-
cadamente: a Emenda Constitucional nº 
29/2000, que assegura recursos mínimos 
para o financiamento das ações e serviços 
públicos de saúde, regulamentada em 2011; 
a Norma Operacional Básica do Sistema 
Único da Assistência Social NOB/SUAS 
(Resolução 130 do Conselho Nacional de 
Assistência Social, de 15 de julho de 2005); 
e a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), em 2007.

Essa nova configuração das políti-
cas sociais no federalismo brasileiro 
tem sido pouco estudada pelas Ciências 
Sociais Aplicadas. Além disso, as diver-
sas políticas sociais não apresentam 
uma evolução homogênea na repartição 

“No estudo sobre o fundo públi-
co e orçamento público é funda-
mental que a análise não se limite 
apenas à investigação da alocação 
dos recursos, mas que compreenda 
como são financiadas as políticas 
públicas, sobretudo, as sociais no 
âmbito do Estado (SALVADOR; 
TEIXEIRA, 2014).”



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 5  ]

16

das responsabilidades entre a União e os 
entes da federação no tocante à gestão e 
ao financiamento dos gastos com saúde, 
educação e assistência social. 

O objetivo principal deste artigo é anali-
sar o cofinanciamento das políticas sociais 
a partir do montante de recursos aplicados 
pela União, estados, DF e municípios nas 
funções orçamentárias: assistência social, 
saúde e educação, no período de 2002 a 
2012. Assim como, o de identificar alguns 
obstáculos criados pelo ajuste fiscal em 
curso no país para expansão do financia-
mento das políticas sociais.

Federalismo na perspectiva 
da Constituição de 1988

A partir da proclamação da República, 
o Brasil convive com o regime federativo 
de organização política, confirmado pela 
primeira Constituição republicana de 
1891. Francisco de Oliveira (1995) destaca 
que o federalismo brasileiro é resultado do 
empenho do poder central para assegurar 
a unidade territorial e preservar os interes-
ses políticos e econômicos das oligarquias 
regionais constituídas durante o império. 

Naquela Constituição, os recursos públi-
cos foram canalizados para alguns poucos 
estados, o que indica que a federação no 
Brasil no seu nascedouro é marcada pela 
concentração de recursos e por escassas 
relações entre os entes constitutivos da 
federação, sendo uma federação isolada. 
Esse isolamento só foi interrompido, em 
1930, durante o governo do presidente 
Vargas (SOUZA, 2005). Uma das consequ-
ências dessa estratégia foi o fortalecimen-
to das regiões mais desenvolvidas econo-
micamente, acentuando as desigualdades 
sociais e regionais, que até hoje caracteri-
zam o país (CRUZ, 2012).

Ao longo da história brasileira, existiu 
uma diversidade de arranjos federativos, 
sendo que as regras relativas ao federa-
lismo estiveram presentes em todas as 
constituições, após a proclamação da 
República, com especificação das compe-
tências dos três níveis de governo, embora 
a Constituição de 1988 seja a mais detalha-
da (SOUZA, 2005). Aliás, um dos temas 
recorrentes nos estudos sobre a formação e 

“O Brasil é um país regido 
por um modelo federativo que 
permite um arranjo político
-institucional entre os diver-
sos níveis de governo (fede-
ral, estadual e municipal) 
que estabelece a cooperação 
e articulação entre o governo 
central (União) e os gover-
nos subnacionais, mas sem a 
superação das desigualdades 
sociais e econômicas entre as 
regiões brasileiras.” 
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as transformações da sociedade brasileira 
é a relação entre centralismo e federalismo 
(IANNI, 2000).

O Brasil é um país regido por um modelo 
federativo que permite um arranjo políti-
co-institucional entre os diversos níveis 
de governo (federal, estadual e municipal) 
que estabelece a cooperação e articula-
ção entre o governo central (União) e os 
governos subnacionais, mas sem a supera-
ção das desigualdades sociais e econômi-
cas entre as regiões brasileiras. De forma 
que hoje a União é composta de 26 esta-
dos, o Distrito Federal e 5.564 municí-
pios, totalizando 5.592 entes e, conforme 
a Secretaria do Tesouro Nacional (2013), 
cada ente tem obrigação de apresentar as 
próprias demonstrações contábeis confor-
me imposição legal.

Almeida (1996) faz uma análise do fede-
ralismo e das políticas sociais, retratando 
a passagem de uma forma extrema de 
federalismo centralizado, o Estado quase 
unitário (constituído nos regimes autori-
tários, que originou o sistema de proteção 
social brasileiro, na era Vargas – 1930/45 – 
e na época da ditadura militar – 1964/84), 
período em que as políticas sociais eram 
consideradas ineficazes e fragmenta-
das, para o federalismo cooperativo. Esta 
modalidade foi impulsionada na década 
de 1980 e diz respeito ao redesenho das 
funções do governo federal e aos proces-
sos diversos de realocação de recursos, 
consolidação e devolução de funções ante-
riormente concentradas no poder central 
e a descentralização das políticas sociais. 
Para a autora, há três tipos de arranjos 
federativos: federalismo dual, centralizado 



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 5  ]

18

e o cooperativo. Em qualquer um destes 
arranjos, a maneira como são originados 
e distribuídos os recursos fiscais entre as 
esferas de governo é o eixo norteador, isto 
é, o federalismo fiscal.

A CF de 1988 no aspecto federativo fez 
uma opção por configuração de políticas 
sociais com competências concorrentes. 
Assim, para Arretche (2004; 2012), se, por 
um lado, qualquer ente federativo ficou 
constitucionalmente autorizado a implan-
tar programas sociais nas áreas de saúde, 
educação, assistência social, habitação 
e saneamento, por outro lado, nenhum 
ente federativo estava constitucional-
mente obrigado a implementar progra-
mas nestas áreas. Com isso, vários auto-
res (ALMEIDA, 1996; AFFONSO, 2000; 
PALOS, 2011) afirmam que ao mesmo 
tempo em que a Constituição descentra-
lizou a arrecadação tributária, não fez o 
mesmo no tocante às responsabilidades de 
execução das políticas sociais, ou seja, “não 
existiu uma correspondência necessária 
entre distribuição de encargos e receitas, 
fazendo com que alguns estados e municí-
pios não consigam arcar com as novas atri-
buições” (AFFONSO, 2000, p. 137).

Para Prado (2006), a Constituição Federal 
(CF) de 1988 estabeleceu diretrizes forte-
mente descentralizadoras no que diz respei-
to a receita disponível e autonomia tribu-
tária dos governos subnacionais. Contudo, 
para Arretche (2004), a Constituição 1988 
não conseguiu alterar a estrutura institu-
cional na gestão das políticas sociais herda-
da da ditadura militar. Para esta autora, “a 
distribuição federativa1  dos encargos na 
área social derivava menos de obrigações 

constitucionais e mais da forma como 
historicamente estes serviços estiveram 
organizados em cada política particular” 
(ARRETCHE, 2004, p. 22).

Mas vale ressalvar que na CF de 1988 
foram incorporadas importantes dire-
trizes (formulação, deliberação, monito-
ramento, avaliação e financiamento das 
políticas públicas) para a democratização 
e publicização do Estado brasileiro, nota-
damente, na gestão das políticas sociais. 
Sendo que no processo da regulamentação 
dessas diretrizes constitucionais foram 
estruturados espaços públicos institucio-
nais como os conselhos de políticas públi-
cas e as conferências (MORONI, 2009).

Souza (2005) destaca que a Constituição 
estabelece competências concorrentes 
dos três níveis de governo para provi-
são compartilhada da maioria dos servi-
ços públicos, em particular os sociais. 
Entretanto, há um hiato entre a prática e o 
comando constitucional, pois para o autor 
o federalismo cooperativo está longe de 
ser alcançado devido as desigualdades 
financeiras, técnicas e de gestão existen-
tes entre os governos subnacionais. Além 
da ausência de “mecanismos constitucio-
nais ou institucionais que estimulem a 
cooperação, tornando o sistema altamen-
te competitivo” (SOUZA, 2005, p.112). 
Também não foi editada a lei comple-
mentar prevista no artigo 23 da CF, que 
teria por objetivo fixar as normas para a 
cooperação entre a União e os estados, 
Distrito Federal e os municípios, tendo 
em vista o equilíbrio do desenvolvimento 
e do bem estar no país.
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No tocante às competências tributá-
rias a CF de 1988, estabeleceu (Título 
VI, Cap. I) que o Imposto sobre a Renda 
e Proventos de Qualquer Natureza – 
pessoa física e jurídica – (IR), o Imposto 
sobre Produtos Industrializados 
(IPI), o Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR)2 e tributos sobre 
grandes fortunas, além das contri-
buições sociais para a Seguridade 
Social, são de competência federal. O 
Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), o Imposto sobre 
Transmissão Causa Mortis e Doação 
(ITCD) e o Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS) são 
de competência estadual3. Por fim, o 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU) e o Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) são de 

responsabilidade dos municípios. Sendo 
que o Distrito Federal tem a dupla 
competência de instituir impostos de 
caráter estadual e municipal.

Uma parcela da arrecadação dos impos-
tos federais é transferida diretamente 
para os estados e munícipios por meio 
do Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que foram criados na 
reforma tributária de 1965/68. Conforme 
Padro (2006) esses fundos foram valori-
zados com a Constituição de 1988, que 
aumentou os percentuais de apropriação 
do IR e do IPI que eram de 5%, em 1968, 
e passaram a 21,5% (FPE) e 22,5% (FPM) 
(PADRO, 2006).

A CF de 1988 confirmou, no campo 
das finanças públicas, os processos de 
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reordenamento institucional e de unifi-
cação do orçamento, além de ampliar o 
fortalecimento da federação e do papel do 
Congresso Nacional, recuperando as prer-
rogativas do Poder Legislativo em maté-
ria orçamentária4. Guardia (1997) destaca 
três grupos de modificações introduzidas 
pela Constituição no processo orçamen-
tário: a) a tentativa de recuperar o papel 
de planejador do Estado com a integração 
entre plano e orçamento; b) a conclusão 
do processo de unificação orçamentária; 
e c) a recuperação da competência do 
Congresso Nacional para dispor de maté-
ria orçamentária.

No tocante à questão do planejamen-
to, isso ocorre pela criação de duas peças 
orçamentárias: o Plano Plurianual (PPA) e 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 
Com isso, a partir da CF, o ciclo orçamen-
tário é composto pelo PPA, pela LDO e 
pela Lei Orçamentária Anual (LOA). O 
objetivo principal dessas leis é integrar as 
atividades de planejamento e orçamento 
visando a garantir a execução das políticas 
governamentais nos municípios, estados, 
Distrito Federal e em âmbito nacional.

Contudo, orçamento não se limita a uma 
peça técnica e formal ou a um instrumento 
de planejamento; ele é, desde suas origens, 
uma peça de cunho político (OLIVEIRA, 
2009), portanto, ele serve para orientar 
as negociações sobre quotas de sacrifício 
sobre os membros da sociedade no tocan-
te ao financiamento do Estado e é utiliza-
do como instrumento de controle e dire-
cionamento dos gastos. Assim, a decisão 
sobre os objetivos de gastos do Estado e a 
fonte dos recursos para financiá-lo não é 

somente econômica, mas principalmente 
são escolhas políticas, refletindo a corre-
lação de forças sociais e políticas atuan-
tes e que têm hegemonia na sociedade 
(OLIVEIRA, 2009). Os gastos orçamentá-
rios definem a direção e a forma de ação 
do Estado nas suas prioridades de políticas 
públicas.

Disputa orçamentária  
e cofinanciamento das  
políticas sociais

Para Oliveira (2009), o orçamento deve 
ser visto como o espelho da vida política 
de uma sociedade, à medida que registra e 
revela, em sua estrutura de gastos e recei-
tas, sobre que classe ou fração de classe 
recai o maior ou o menor ônus da tribu-
tação e as que mais se beneficiam com os 
seus gastos. Por meio do orçamento públi-
co, o Poder Executivo procura cumprir 
determinado programa de governo ou 
viabilizar objetivos macroeconômicos. A 
escolha do programa a ser implementa-
do pelo Estado e dos objetivos de política 
econômica e social reflete os interesses das 
classes, envolvendo negociações de seus 
representantes políticos, na qual o orça-
mento é expressão das suas reivindicações.

As despesas financeiras referentes ao 
pagamento de juros e amortização da 
dívida são as que mais comprometem o 
fundo público no Brasil. O dilema do orça-
mento público brasileiro não se encontra na 
dicotomia despesas de investimento versus 
custeio. Ambas são fundamentais e neces-
sárias para o desenvolvimento econômico 
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“As despesas financeiras refe-
rentes ao pagamento de juros e 
amortização da dívida são as 
que mais comprometem o fundo 
público no Brasil. O dilema do 
orçamento público brasileiro 
não se encontra na dicotomia 
despesas de investimento versus 
custeio. Ambas são fundamen-
tais e necessárias para o desen-
volvimento econômico e social 
do país.”

e social do país. Uma das questões em 
jogo é se o Brasil vai continuar refém 
dos rentistas do capital financeiro ou vai 
priorizar a construção de um sistema de 
proteção social, com expansão de investi-
mentos (SALVADOR, TEIXEIRA, 2014). 
As despesas com saúde e educação estão 
abaixo dos padrões internacionais dos 
países do Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
Assim como nos últimos anos não foram 
priorizadas no orçamento público, as 
despesas e os investimentos necessários 
para universalização das políticas sociais.

Levantamento realizado por Salvador 
e Teixeira (2014) revela que o serviço da 
dívida compromete uma parcela impor-
tante dos orçamentos da seguridade social 
e fiscal, seja na forma de juros e encargos 
da dívida como no pagamento de amor-
tização da dívida para o setor financeiro 
da economia. No período de 2008 a 2012, 
excetuando o ano de 2011, os gastos com 
pagamento de juros e amortização da 
dívida permaneceram acima de ¼ do valor 
total do orçamento chegando, em 2012, a 
apropriar-se de 32,12% do montante total 
de recursos do orçamento público, isto é, 
foram destinados 481,18 bilhões para o 
serviço da dívida, excetuando o refinan-
ciamento. Pochmann et al. (2004) esti-
mam que 80% do pagamento dos juros da 
dívida pública sejam destinados a somen-
te 20 mil famílias de rentistas, que vivem a 
custas do fundo público brasileiro.

Sendo que o financiamento do fundo 
público brasileiro é extremamente regres-
sivo, onerando o mais pobres em detri-
mento de taxações sob os mais ricos na 

sociedade. A carga tributária que expressa 
a relação entre o volume de recursos que o 
Estado extrai da sociedade – sob a forma 
de impostos, taxas e contribuições para 
financiar as atividades que se encontram 
sob sua responsabilidade – e o Produto 
Interno Bruto (PIB) elevou-se de 33,20%, 
em 2000, para 35,31%, em 2011. Os tribu-
tos incidentes sobre o consumo represen-
tavam 55,74% sobre o total da arrecadação 
tributária da União, do Distrito Federal 
(DF), dos Estados e dos Municípios. Por 
outro lado, os tributos incidentes sobre 
a renda apenas 10,76% do PIB e a Carga 
Tributária sobre patrimônio 1,31% do 
PIB, em 2011 (SALVADOR, 2014).
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Por outro lado, conforme Salvador e 
Teixeira (2014), no período de 2008 a 2012, 
as despesas com amortização da dívida, 
excluindo o refinanciamento, cresceram 
quase cinco vezes acima dos gastos com 
pessoal e encargos sociais As despesas de 
pessoal e encargos sociais estão estaciona-
das em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) que, em 2008, equivaliam a 4,38% e, 
em 2012, a 4,29% do PIB.

De acordo com os autores, dos R$ 751,63 
bilhões gastos em outras despesas corren-
tes, em 2012, 43,71% referem-se aos bene-
fícios previdenciários do Regime Geral da 
Previdência Social e do Regime Próprio 
dos Servidores Públicos Federais, incluin-
do o pagamento de inativos, pensões e 
outros benefícios previdenciários a mais 
32 milhões de pessoas. As transferências 
aos estados, DF e municípios repre-
sentam ¼ das outras despesas corren-
tes, restando para as demais despesas 
correntes no âmbito dos orçamentos 
fiscal e da seguridade social da União, R$ 
228,79 bilhões. Essas despesas são desti-
nadas a execução das políticas sociais do 
governo, além dos gastos com aquisição 
de material de consumo, pagamento de 
diárias, contribuições e subvenções. 

Convém ressaltar que a CF de 1988, 
assegurou algumas despesas obrigatórias 
que são destinadas aos direitos sociais 
(seguridade social, seguro-desemprego 
e educação) no orçamento público e que 
provocam a reação conservadora, que 
reclama do “engessamento” do orçamen-
to público5. As despesas obrigatórias que 
a União é obrigada a executar por deter-
minação constitucional ou de lei, não 

podem ser contingenciadas para realizar 
superávit primário.

Destacam-se nas despesas obrigatórias: 
i) benefícios previdenciários do Regime 
Geral de Previdência Social (RGPS); ii) 
benefícios concedidos pela Lei Orgânica 
da Assistência Social (LOAS) e pela Renda 
Mensal Vitalícia (RMV), em extinção, que 
determinam o pagamento de um salá-
rio mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que 
viva em família cuja renda mensal per 
capita seja inferior a ¼ do salário mínimo; 
iii) o abono salarial e o seguro desempre-
go; iv) gastos mínimos com saúde.

Os efeitos da vinculação orçamentá-
ria às políticas sociais específicas asse-
guram os gastos mínimos em políticas 
de saúde e educação também no âmbito 
dos municípios e dos estados. Arretche 
(2010; 2012) destaca na gestão das polí-
ticas sociais a existência de dois tipos de 
políticas descentralizadas: a) reguladas, 
em que a legislação e a supervisão federal 
colocam limites na autonomia decisória 
dos governos subnacionais, asseguran-
do assim gastos orçamentários obrigató-
rios em determinadas políticas sociais; 
e b) não reguladas, que são aquelas nas 
quais a execução das políticas sociais está 
associada à autonomia das decisões dos 
governos locais.

O corolário da legislação pós-Consti-
tuição é que pelo menos 40% das receitas 
municipais devem ser alocadas nas áreas 
de saúde e educação, respectivamen-
te, 25% para educação e 15% para saúde. 
Enquanto as políticas não reguladas, ou 
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seja, sem a vinculação de gastos e receitas, 
como aquelas vinculadas ao desenvolvi-
mento urbano (habitação e saneamen-
to) padecem da vontade do governante 
na alocação orçamentária, não sendo 
políticas nem universais e nem regulares 
(ARRETCHE, 2010). Tal situação é rotina 
no orçamento federal, com as políticas 
sociais que dependem dos gastos discri-
cionários apresentando uma baixa execu-
ção orçamentária6, destacadamente: habi-
tação, saneamento, urbanismo e direitos 
da cidadania. Enquanto os gastos orça-
mentários com previdência, assistência 
social, saúde, educação e trabalho conse-
guem preservar a sua execução, pois têm a 
maior parte dos recursos de natureza obri-
gatória e vinculada (SALVADOR, 2010).

A situação do federalismo brasileiro vem 
se tornando mais complexa, sobretudo, a 
partir dos anos 2000, com a emergência de 

políticas sociais descentralizadas e focali-
zadas. (LEITE; FONSECA, 2011). Por um 
lado, nos programas de transferência de 
renda como o Bolsa Família, o governo 
federal buscar relacionar-se diretamente 
com os municípios (AFONSO, 2007); por 
outro lado, vem aumentando a responsa-
bilidade dos entes federados com gastos 
sociais nas chamadas políticas universais 
(saúde e educação).

Nas políticas sociais as mudanças legisla-
tivas marcam a primeira década do século 
21 no Brasil com implicações diretas no 
arranjo federativo. Entre as mudanças, 
destaca-se a Emenda Constitucional nº 
29/2000, que assegura recursos mínimos 
para o financiamento das ações e servi-
ços públicos de saúde, regulamentada em 
2011 e que levou a maior participação dos 
estados e municípios no custeio da saúde 
(MELAMED; PIOLA, 2011); a publica-
ção do novo texto da Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS), em 2004, e 
da Norma Operacional Básica do Sistema 
Único da Assistência Social NOB/SUAS, 
em 2005, com as alterações normativas 
para reorganização da proteção socioas-
sistencial, em um sistema descentralizado 
e cofinanciado por estados e municípios 
(MESQUITA; MARTINS; CRUZ, 2012); 
e, a criação do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(FUNDEB), em 2007, com importan-
tes repercussões no pacto federativo.
(MARTINS, 2011).

Para alguns autores (LEITE; FONSECA, 
2011, p. 101), trata-se de um novo padrão 
de relacionamento entre o governo federal 

“Convém ressaltar que a CF de 
1988, assegurou algumas despe-
sas obrigatórias que são destina-
das aos direitos sociais (seguri-
dade social, seguro-desemprego e 
educação) no orçamento público 
e que provocam a reação conser-
vadora, que reclama do ‘engessa-
mento’ do orçamento público.” 
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e os entes federativos com “a lógica da 
institucionalização de sistemas”, em que 
normativas institucionais e legais descen-
tralizam ações, programas e recursos 
da esfera federal, mas com a obrigação 
de adequação dos governos subnacio-
nais a configuração das políticas sociais 
do governo central, constituindo-se os 
sistemas nacionais.

Em que pese a CF de 1988 indicar como 
umas das diretrizes da seguridade social 
a descentralização e a Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS) de 1993 refor-
çar esse princípio, foi somente a partir da 
Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) e da implementação do SUAS, já 
no século 21, que os princípios da descen-
tralização político-administrativa e da 
gestão compartilhada entre os entes da 
federação a passou a ser incorporado de 
forma mais contundente na política de 
assistência social.

Na esfera da política de assistência social, 
a descentralização foi concebida de forma 
que normas e regras gerais ficassem sob o 
comando da esfera federal (União), mas 
a coordenação e execução dos programas 
sobre o comando das esferas subnacionais 
(RIBEIRO, 2013). Os princípios que orien-
tam a atual política de assistência social no 
Brasil estão estabelecidos na PNAS/2004, 
indicando a direção da universalidade, 
da descentralização político-administrati-
va e do estabelecimento de um comando 
único nas esferas de gestão, de articulação 
e intersetorização das ações socioassisten-
ciais (FREITAS, 2011). O SUAS é determi-
nante para a operacionalização da LOAS, 
possibilitando a construção de um sistema 

descentralizado e participativo, assim 
como a sua regulação em todo o território 
nacional (MDS, 2004; 2005).

Uma das questões essenciais no federa-
lismo fiscal, fundamental para o custeio 
das políticas sociais, é o cofinanciamento 
das responsabilidades entre os níveis de 
governo. Sendo viabilizado no Brasil por 
meio de transferências constitucionais 
e da descentralização de recursos orça-
mentários fundo a fundo (DAIN, 2001). 
Conforme Castro (2012), as novas regras 
de financiamento da política de assistên-
cia social, após SUAS, definem critérios de 
partilha dos recursos no Fundo Nacional 
de Assistência Social (FNAS), objetivando 

“Na esfera da políti-
ca de assistência social, a 
descentralização foi conce-
bida de forma que normas 
e regras gerais ficassem sob 
o comando da esfera fede-
ral (União), mas a coor-
denação e execução dos 
programas sobre o coman-
do das esferas subnacionais 
(RIBEIRO, 2013).” 
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equalizar, priorizar e projetar a universa-
lização da cobertura de cofinanciamento 
em todo o território nacional.

A atual NOB SUAS (2012) define clara-
mente as competências dos entes da fede-
ração no tocante à gestão e suas compe-
tências no financiamento da política de 
assistência social. 

A Tabela 1 mostra os recursos desti-
nados para o financiamento da política 
de assistência social, no período de 2002 
a 2012, permitindo analisar a situação 
orçamentária desta política após o SUAS. 
Em que pese as orientações no caminho 
da descentralização da assistência social e 

das definições das competências dos entes 
subnacionais, a União permanece como a 
principal financiadora desta política.

No período de 2002 a 2012, o orçamen-
to total da política da assistência social 
(União, DF, estados e municípios) cresceu 
145,43%, em valores deflacionados pelo 
IGP-DI. Contudo, esse acréscimo não foi 
homogêneo. Enquanto a União (288,02%) 
e os municípios (85,45%) aumentaram o 
destino de recursos orçamentários para a 
assistência social, os estados reduziram ao 
longo do século 21 o investimento nesta 
política, conforme Tabela 1.
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Antes do SUAS, em 2003, a União 
respondia por 59,66% do financiamen-
to da assistência social, aumentando sua 
participação no período para 79,54%, 
em 2012. Paralelamente os municípios 
e os estados reduziram a participação 
no período (Tabela 1). Isso se deve a 
“histórica tendência de concentração 
de recursos nos benefícios monetários 
(BPC e RMV), o que fragiliza a possi-
bilidade de consolidação do SUAS nos 
municípios” (BOSCHETTI; TEIXEIRA; 
SALVADOR; 2013, p. 31). Sendo que os 
recursos destinados a transferência de 
renda ganharam mais peso a partir da 
implantação do Programa Bolsa Família 
(PBF), em 2004. Os recursos destinados 
ao BPC, RMV e PBF, respondem por 
90% do orçamento federal da assistência 
social (SALVADOR, 2011).

Por outro lado, conforme destacam 
Mesquista; Martins e Cruz (2012), os 
municípios são os principais financiadores 
dos serviços socioassistenciais. Em 2009, 
conforme as autoras, excluindo os benefí-
cios pagos pela União, o gasto com assis-
tência social alcançou R$12,03 bilhões, 
sendo R$ 5,87 bilhões dos orçamentos dos 
municípios, R$ 3,31 bilhões da União (sem 
benefícios) e R$ 2,75 bilhões do Estado. 

Entre as dificuldades, apontadas por 
Mesquista; Martins e Cruz (2012) está a 
ausência de definição legal de percentual 
de participação de cada ente federado no 
cofinanciamento da política de assistência 
social, além da reduzida participação da 
esfera estadual no cofinanciamento. Para 
Boschetti; Teixeira e Salvador (2013), o 
cofinanciamento segue sendo um dos 
elos mais frágeis do SUAS. Com base 
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no Censo SUAS 2011, os autores, apon-
tam que 47% dos municípios não rece-
bem recursos dos Estados, isto é, quase a 
metade dos municípios brasileiros depen-
de exclusivamente dos repasses federais e 
de seu próprio orçamento.

A política de saúde desde a Constituição 
de 1988 encontra-se com dificuldades de 
viabilizar o seu financiamento que garanta 
a universalização desta política. Na reali-
dade o Brasil vive um paradoxo, possivel-
mente o único país com sistema universal 
de saúde onde o gasto privado é maior que 
o público (PIOLA; VIANNA, 2008). Além 
da universalidade a Constituição definiu os 
princípios e as diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS) além da integralidade da 
atenção e a descentralização das ações.

A política de saúde integra a Seguridade 
Social, juntamente com a Previdência e a 
Assistência Social, sendo que o Art. 196 da 
CF de 1988 estabelece que a saúde é um 
direito de todos e dever do Estado, cons-
tituindo-se uma política universal e não 
contributiva. As competências dos entes 
federativos estão dispostas nos artigos 
16, 17, 18 e 19 da Lei nº 8.080 com as 
ações e obrigações dos municípios, 
estados, DF e União.

Na tentativa de assegurar recursos sufi-
cientes para o financiamento da política de 
saúde foi estabelecido, no artigo 55, do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
a destinação de, no mínimo, 30% do 
Orçamento da Seguridade Social até que 
fosse aprovada a primeira Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). Determinação não 
cumprida nos últimos 25 anos. 

Conforme Piola et al. (2012), no tocan-
te ao financiamento, o maior desafio 
era redirecionar parcela significativa de 
recursos do fundo público para ampliar 
a cobertura de ações e serviços de saúde 
para toda a população. Sendo assim, para 
viabilizar a descentralização era neces-
sário, conforme os autores, “ampliar a 
participação de estados e municípios no 
financiamento do SUS e transferir para a 
gestão de estados e municípios recursos 
até então majoritariamente administra-
dos pelo governo federal” (p. 8).

Após inúmeros caminhos e descaminhos 
o financiamento da saúde foi definido pela 
Emenda Constitucional (EC) no 29, que 
entrou em vigor em 2000 e regulamenta-
do pela Lei Complementar no 141, de 13 
de janeiro de 2012. A EC no 29 estabelece 
a vinculação de recursos orçamentários 
da União, estados e municípios para as 
despesas de saúde, tendo como ponto 
de partida o valor executado em 1999, 
acrescido de 5%. 

Para os anos 2001 a 2004, deveria ser 
utilizado o valor apurado no ano anterior, 
corrigido pela variação nominal do PIB. Os 
estados devem destinar 12% dos impostos 
e outras receitas para o financiamento das 
ações e serviços de saúde. Os Municípios 
e também o Distrito Federal, devem desti-
nar 15% do produto da arrecadação dos 
impostos e outros recursos especificados 
nos Artigos 156, 158 e 159 da Constituição. 
Mas, a falta de regulamentação da EC 
no 29 gerou uma série de controvérsias, 
entre elas, as discussões acerca da base 
sobre a qual incidiria a correção corres-
pondente à variação nominal do PIB, para 
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determinação do montante dos recursos 
federais. Além do não cumprimento dos 
mínimos constitucionais de gastos com 
saúde por parte dos estados e dos municí-
pios (PIOLA et al., 2012).

A regulamentação da Emenda poderia 
abrir assim uma “janela de oportunida-
des” para ampliar recursos para o SUS e 
estabelecer medidas claras para evitar o 
descumprimento da Constituição. Piola 
et al. (2012) também destacam que apesar 
dos avanços de recursos para a saúde nos 
últimos anos, observa-se que a União, 
mesmo tendo aumentando sua partici-
pação na Carga Tributária, vem reduzin-
do sua presença no custeio desta política. 
Além disso o esforço dos municípios já 
estava no limite e muitos estados enfren-
tavam problemas reais para cumprir apli-
cação dos recursos mínimos determinado 
na CF de 1988.

Piola et al. (2012, p. 32) ao analisarem 
várias legislações que tratam do cofinan-
ciamento e da descentralização da política 
de saúde, no período após a Constituição 
de 1988, destacam que:

a) o repasse fundo a fundo ganhou 
espaço como forma de transferência dos 
recursos federais para os entes subnacio-
nais a aplicação direta na área hospitalar e 
ambulatorial e convênios em outras áreas; 

b)  o automatismo dessa forma de repas-
se dos recursos federais ficou distante da 
concepção preconizadas por alguns defen-
sores da descentralização que defendiam a 
utilização de critérios predefinidos e parti-
lha já na origem dos recursos, nos moldes 
do FPE e do FPM. 

O corolário da regulamentação do 
financiamento é uma alteração na respon-
sabilidade dos gastos públicos com saúde 
no Brasil; em 2000, os estados e muni-
cípios respondiam por 40,14% do total 
gastos públicos com saúde (SALVADOR, 
2010). Esses entes subnacionais vem 
aumentaram a participação no custeio da 
saúde de 53,72%, em 2002, para 64,42%, 
em 2012 (Tabela 2). Ao mesmo tempo em 
que ocorreu um decréscimo da participa-
ção federal nos gastos públicos com saúde 
de 59,86%, em 2000 (SALVADOR, 2010), 
depois para 46,8%, em 2002, reduzin-
do-se para 35,58%, em 2012, conforme a 
Tabela 2. Os dados revelam que a EC 29 foi 
parcialmente bem sucedida, no sentido de 
ampliar a participação dos estados e dos 
municípios nos gastos com saúde pública. 

“No tocante à política de 
educação, convém lembrar que 
ela é a única política social 
executada no orçamento fiscal 
da União, com recursos vincu-
lados e de gastos obrigatórios, o 
que vem garantido uma relati-
va estabilidade nas fontes orça-
mentárias ao longo dos anos 
(SALVADOR, 2012b).”
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Os dados da consolidação das “Contas 
Públicas” da Secretaria do Tesouro 
Nacional revelam que no período de 2004 
a 2012, excetuando o refinanciamento das 
dívidas (federal, dos estados, do DF e dos 
municípios), o orçamento fiscal e da segu-
ridade social cresceu na esfera da União, 
74,05% acima da inflação, mas os gastos 
com saúde no orçamento apresentam um 
crescimento bem mais modesto, 48,26%. 
Enquanto nos municípios, os gastos com 
saúde aumentaram 92,12% superando 
o crescimento de 81,45% verificado nos 
orçamentos fiscal e da seguridade social, 
no mesmo período.

No tocante à política de educação, 
convém lembrar que ela é a única políti-
ca social executada no orçamento fiscal 
da União, com recursos vinculados e de 

gastos obrigatórios, o que vem garantido 
uma relativa estabilidade nas fontes orça-
mentárias ao longo dos anos (SALVADOR, 
2012b). Como lembrado por Abrahão 
(2001) o financiamento público da educa-
ção no Brasil foi consolidado na CF de 
1988 e na Lei de Diretrizes de Bases da 
Educação Nacional (LDB), que atribuíram 
à União, aos estados, ao DF e aos muni-
cípios a responsabilidade pela adminis-
tração do sistema educacional brasileiro, 
consagrando a existência de três sistemas 
de ensino público tendo como fundamen-
to o regime de colaboração entre essas 
instâncias federadas. 

No Brasil, uma das formas de enfrentar 
a perversa tradição do orçamento fiscal foi 
a criação dos fundos sociais para assegurar 
a ampliação dos direitos sociais, por meio 
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do orçamento público. Para a política 
educacional, a Constituição assegura que 
a União deve destinar 18% da arrecadação 
dos impostos vinculando 25% das recei-
tas dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios à educação.

A Emenda Constitucional nº 14 de 1996 
assinala a divisão de responsabilidades 
entre os entes da federação no que concer-
ne o sistema de ensino, sendo a União 
responsável por organizar o sistema fede-
ral de ensino, financiar as instituições de 
ensino público federal e exercer a função 
redistributiva e complementar, por meio 
de assistência técnica e financeira, os esta-
dos e municípios. Os estados e o Distrito 
Federal são responsáveis por atuarem 
prioritariamente no ensino médio e asse-
gurar o ensino fundamental, enquanto os 
municípios atuaram prioritariamente no 
ensino fundamental e educação infantil. 

Nesse contexto, entre a definição de 
responsabilidades e as fontes de recur-
sos para a educação pública, se insere a 
discussão sobre fundos públicos para 
financiar e repartir os recursos financei-
ros entre os entes da federação, conforme 
Gemarque (2011).

Destaque-se que o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) foi instituído pela 
Emenda Constitucional nº 14/96, regu-
lamentado pela Lei nº 9.424/96 e pelo 
Decreto nº 2.264/97, tendo a sua implan-
tação nacional em 1º de janeiro de 1998, 
quando passou a vigorar a nova sistemática 
de redistribuição dos recursos destinados 

ao ensino fundamental. A principal inova-
ção foi na mudança da estrutura de finan-
ciamento do ensino fundamental no 
país (1ª a 8ª séries do antigo 1º grau), ao 
subvincular a esse nível de ensino uma 
parcela dos recursos constitucionalmente 
destinados à educação. A partir da cria-
ção do Fundef, 60% desses recursos (o que 
representa 15% da arrecadação global de 
estados e municípios) ficam reservados 
ao ensino fundamental (GUILHERME; 
SALVADOR, 2013).

O segundo passo importante, após a 
Constituição de 1988, para assegurar e 
ampliar os recursos para a educação foi 
a criação, pela Emenda Constitucional 
nº 53/2006, do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb), em substituição ao Fundef, que 
vigorou de 1998 a 2006.

O Fundeb é um fundo especial, de natu-
reza contábil e de âmbito estadual, forma-
do, na quase totalidade, por recursos 
provenientes dos impostos e transferên-
cias dos estados, DF e municípios, vincu-
lados à educação, por força do disposto no 
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art. 212 da CF. Além dessas receitas, ainda 
compõe o Fundeb, a título de complemen-
tação, uma parcela de recursos federais, 
sempre que, no âmbito de cada estado, seu 
valor por aluno não alcançar o mínimo 
definido nacionalmente. A vigência esta-
belecida é para o período 2007-2020, 
começando em 2007 e sendo plenamen-
te concluída em 2009, quando o total de 
alunos matriculados na rede pública foi 
considerado na distribuição dos recursos, 
e o percentual de contribuição dos esta-
dos, Distrito Federal e municípios, para a 
formação do Fundo, atingiu o patamar de 
20% (GUILHERME; SALVADOR, 2013).

De acordo com o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) 
(2012), o aporte de recursos do governo 
federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 

2007, aumentou para R$ 3,2 bilhões, em 
2008, R$ 5,1 bilhões, em 2009 e, a partir de 
2010, passou a ser no valor correspondente 
a 10% da contribuição total dos estados e 
municípios de todo o país.

De fato, os dados da Tabela 3, reve-
lam uma maior responsabilização da 
União no financiamento da educação. 
Os gastos federais com educação cres-
ceram 120,62% acima da inflação. Com 
isso, a União aumentou a sua partici-
pação no financiamento orçamentá-
rio da educação de 23,51% (2002) para 
28,04% (2012). De acordo com os dados 
da Tabela 3, depois da União, os muni-
cípios apresentaram o maior incremen-
to de gastos orçamentários, indicando 
um maior avanço no financiamento dos 
ensinos fundamental e infantil. 
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O acréscimo de recursos na esfera da 
União é também consequência do fim da 
DRU sobre os gastos orçamentários com 
educação, aprovado em julho de 2008. 
Assim como as políticas da seguridade 
social, o financiamento da educação foi 
prejudicado no período pelos desvios de 
recursos realizados por meio da DRU. 
Na educação, estima-se que os mecanis-
mos de desvinculação de recursos (FSE , 
FEF e DRU) retiraram, em 12 anos (1994 
a 2006) e em valores corrigidos pela infla-
ção, R$ 72 bilhões (IWASSO; CAFARDO, 
2007). Apenas no período de vigência da 
DRU (2000 a 2007), R$ 45,8 bilhões deixa-
ram de ser aplicados no setor. Em 2007, o 
Ministério da Educação (MEC) deixou de 
contar com R$ 7,1 bilhões. O mecanismo 
é muito simples: a Constituição deter-
mina que 18% dos recursos arrecadados 
em impostos federais sejam aplicados em 
Educação, mas esse valor é calculado após 
a retirada dos recursos da DRU. Por conse-
quência, em vez dos 18% previstos na 
Carta Magna são aplicados somente 13% 
na educação. 

Cabe destacar que estão em curso um 
conjunto de contrarreformas, conforme 
Cislaghi (2012), no ensino superior no 
Brasil, em particular, com a transferên-
cia de recursos do fundo público para 
o setor privado por meio do Programa 
Universidade para Todos (Prouni) e 
da principal política de expansão do 
ensino superior púbico que é chama-
do de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni). 

O Fundeb, com duração prevista de 14 
anos, vai cobrir as três etapas do processo 

de formação educacional do cidadão (ou 
da educação básica): a educação infantil, a 
educação fundamental e a educação média. 
A distribuição das parcelas de compe-
tência é igual à do Fundef (União: 18%; 
estados e DF: 25%; municípios: 25%). No 
entanto, o seu âmbito é restrito aos estados 
e municípios e distribuído de acordo com 
o número de alunos matriculados na rede 
pública de ensino. Constata-se que o novo 
fundo visa abranger a educação infantil e o 
ensino médio, deixando de fora as creches 
(GUILHERME; SALVADOR, 2013). 

Abrahão (2005) ao comparar o finan-
ciamento e o gasto público voltados à 



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 5  ]

33

educação básica no Brasil e de alguns países 
da OCDE e da América Latina mostra que 
nosso país se encontra em uma situação 
de aplicação de recursos bem abaixo da 
maioria dos países da OCDE e até mesmo 
dos principais países da América Latina. 
Nesse sentido, Amaral (2012) ressalta que 
as comparações internacionais mostram 
que os maiores desafios para o Brasil 
encontram-se nas duas próximas décadas, 
quando da vigência dos dois próximos 
Planos Nacionais de Educação (PNEs).

A pesquisa realizada por Cara e Araújo 
(2011) sustentam que o custo apresenta-
do pelo MEC no documento “Previsão 

de investimento necessário para cumprir 
o PNE, além do investimento atual de 5% 
do PIB”, encaminhado em complemen-
tação ao projeto de lei pelo Ministério da 
Educação ao Congresso Nacional, não 
apresenta o real custo que se faz necessário 
para se cumprir o PNE com o necessário 
parâmetro de qualidade. O MEC apresen-
ta um valor igual a 6,9% do PIB, enquanto 
o referido estudo feito por Cara e Araújo 
(2011) aponta a necessidade de um aporte 
10,7% do PIB na educação.

Portanto, as três políticas sociais (assis-
tência social, saúde e educação) aqui 
estudadas não apresentam uma evolução 
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homogênea na repartição das responsabi-
lidades entre a União e os entes da federa-
ção no tocante à gestão e ao financiamento 
dos seus gastos. O profundo ajuste fiscal 
em curso no Brasil desde o início século 
21, como resultado de políticas neolibe-
rais da década de 1990, constitui um forte 
obstáculo para o avanço dos gastos sociais 
e a universalização das políticas públicas. 

Federalismo e financiamento 
das políticas sociais no 
contexto do ajuste fiscal

Nos anos de políticas neoliberais no 
Brasil, uma das estratégias do ajuste fiscal, 
no âmbito das medidas econômicas do 
Plano Real, foi a criação de mecanismos 
de desvinculação orçamentária com obje-
tivos de realocação de recursos do fundo 
público livremente pelos condutores das 
políticas econômicas, sobretudo na esfera 
financeira (SALVADOR, 2010). Assim, 
em 1993, ocorreu no Brasil a criação do 
chamado “Fundo Social de Emergência” 
(FSE), permitindo a desvinculação de 
20% das receitas arrecadadas pela União. 
O FSE foi substituído por um nome mais 
apropriado, nos exercícios financeiros 
de 1994 e 1995: Fundo de Estabilização 
Fiscal (FEF) e depois pela Desvinculação 
de Recursos da União (DRU), ainda em 
vigor. A DRU constitui um mecanismo 
importante de transferência de recursos 
tributários arrecadados em nome das 
políticas sociais que integram a segu-
ridade social (previdência, assistência 
social, saúde e seguro-desemprego) para 
o orçamento fiscal e por outro lado, tem 

um efeito perverso sobre o federalismo 
fiscal, pois as contribuições sociais que 
financiam essas políticas sociais não são 
partilhadas com estados e municípios.

Com isso, a União após 1993 deu prefe-
rência na criação e majoração de alíquo-
tas tributárias das contribuições sociais 
em detrimento dos impostos que são 
partilhados com os entes federados. Em 
1987, aproximadamente 64% da receita 
pública disponível pertenciam à União; 
em 1991, a participação federal alcançava 
53% do total de recursos arrecadados nas 
três esferas de governo (PALOS, 2011), 
contudo, com aumento da carga tributá-
ria não partilhada com o Distrito Federal, 
estados e municípios, a União centralizou, 
em 2011, 57% do montante das receitas 
disponíveis em todas as esferas de gover-
no (AFONSO; CASTRO, 2011).

Outra estratégia importante no ajuste 
fiscal brasileiro e que tem consequências 
diretas para as políticas sociais e as respon-
sabilidades federativas é a chamada Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000. Esta Lei foi responsável também pelo 
enquadramento dos estados e municípios 
aos objetivos da política fiscal do governo 
federal (SANTOS et al., 2003).

Desde 1992, o governo federal consoli-
dou os seus créditos junto aos governos de 
estados e municípios, impondo prazos para 
pagamentos e limitando o endividamento, 
o que levou esses governos a financiar seus 
desequilíbrios orçamentários via bancos 
estaduais. Com os governos estaduais sem 
oportunidade de financiamento junto 
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aos seus bancos públicos, ficou limitada 
a capacidade de expansão de investimen-
tos dos orçamentos estaduais e de expan-
são dos gastos sociais locais. Santos et al. 
(2003) afirmam que o golpe de misericór-
dia para obrigar os estados e municípios a 
aderir ao ajuste fiscal federal foi a promul-
gação da LRF, impondo punição aos gesto-
res que descumprissem a determinação 

legal de orçamento equilibrado. A priva-
tização dos bancos estaduais, juntamente 
com a LRF, integrou os entes subnacionais 
ao “ajuste fiscal desejado a qualquer custo, 
pelo governo federal, como também foram 
determinantes paras que as metas de supe-
rávits orçamentários acordadas com o FMI 
fossem cumpridas” (SANTOS et al., 2003, 
p. 41).

Convém lembrar que as dívidas de esta-
dos e municípios foram renegociadas em 
1997 e em 1998, beneficiando os detento-
res de títulos que estavam ameaçados de 
não serem honrados; as novas condições 
foram pactuadas em 2000. Um dos crité-
rios acertados foi o comprometimento de 
13% da receita com a dívida do refinan-
ciamento feito pela União aos Estados e 
às grandes prefeituras. O art. 35 da LRF 
proíbe o financiamento de um ente da 
Federação a qualquer outro, incluindo a 
novação, refinanciamento ou posterga-
ção de dívida contraída anteriormente. 
Com isso, são “eternizadas” as condições 
estabelecidas nos empréstimos pactuados 
entre 1997 e junho de 2000 (MIRANDA, 
2001). Para Lopreato (2006), a LFR mudou 
a lógica de conduta orçamentária de esta-
dos e municípios, significando elevados 
compromissos com o pagamento dos 
encargos financeiros e restrição de recur-
sos fiscais disponíveis para outras despesas, 
assegurando, portanto, regras duras com o 
propósito de gerar superávits primários e 
garantir as condições de sustentabilidade 
da dívida pública.

A análise feita por Menezes e Júnior 
(2006) avalia os efeitos da LRF nas despe-
sas dos municípios brasileiros, mostrando 

“Nos anos de políticas neolibe-
rais no Brasil, uma das estratégias 
do ajuste fiscal, no âmbito das 
medidas econômicas do Plano 
Real, foi a criação de mecanismos 
de desvinculação orçamentária 
com objetivos de realocação de 
recursos do fundo público livre-
mente pelos condutores das polí-
ticas econômicas, sobretudo na 
esfera financeira (SALVADOR, 
2010). Assim, em 1993, ocorreu 
no Brasil a criação do chamado 
“Fundo Social de Emergência” 
(FSE), permitindo a desvincula-
ção de 20% das receitas arreca-
dadas pela União.”



[  r e v i s t a  p o l í t i c a  s o c i a l  e  d e s e n v o l v i m e n t o  # 0 5  ]

36

o aumento das despesas com juros e encar-
gos da dívida. As despesas com investi-
mentos tiveram acentuada diminuição em 
virtude da LRF, refletindo o ajuste promo-
vido com queda expressiva na parcela da 
Receita Corrente Líquida (RCL) destinada 
ao investimento para maioria dos municí-
pios analisados pelos autores.

A LRF estabelece limites rígidos para 
gastos com pessoal subordinados a deter-
minados percentuais da receita corrente 
de forma padronizada, sem considerar as 
realidades locais de estados e municípios 
de um país heterogêneo como o Brasil. 
A lei cria muitos constrangimentos para 
a gestão orçamentária, que aumenta o 
imobilismo e a lentidão do setor público, 
afetando a oferta e ampliação de serviços 
sociais, dificultando a realização dos inves-
timentos e a geração de novas despesas de 
custeio, obrigando os entes subnacionais 
a priorizarem o cumprimento das metas 
de superávit primário (GARAGORRY, 
2007). Tudo isso, em um contexto de um 

federalismo que exige uma maior partici-
pação dos entes subnacionais no cofinan-
ciamento das políticas sociais.

Soma-se às dificuldades dos governos 
subnacionais as possíveis perdas de recei-
tas do FPE e do FPM, decorrentes das 
renúncias tributárias que a União vem 
concedendo ao setor industrial. A Receita 
Federal identifica o gasto tributário a partir 
das desonerações tributárias e também 
pela avaliação de quais desonerações são 
gastos indiretos e passíveis de substitui-
ção por gastos diretos. Trata-se de assunto 
pouco estudado, mas de elevado impacto 
orçamentário. De acordo com a Receita 
Federal (2011), os gastos tributários alcan-
çaram o montante de R$ 113,00 bilhões no 
último ano, ou seja, 3,42% do PIB.

Por fim, destaca-se a necessidade de 
um maior aprofundamento dos estu-
dos sobre o financiamento das políticas 
sociais no contexto do federalismo brasi-
leiro do século 21, que está inserido em 
uma lógica de sistema com a União regu-
lamentando as finanças subnacionais no 
Brasil (ARRETCHE, 2012), indicando 
uma evolução heterogênea na reparti-
ção das responsabilidades entre os entes 
da federação, notadamente nas políticas 
de saúde, educação e assistência social. O 
federalismo não pode ser estudo de forma 
exógena, pois os entes que compõe a fede-
ração brasileira estão inseridos em ajuste 
fiscal estrutural, que diminui a capacida-
de orçamentária tanto da União, como 
dos estados, do DF e dos municípios para 
o financiamento das políticas sociais, em 
particular, aquelas de caráter universal, 
como a saúde e educação.



Notas de
Rodapé

1. Na opinião de Arretche (2004) a gestão perman-
eceu centralizada para as políticas de saúde e desen-
volvimento urbano e descentralizada para a política de 
educação fundamental.

2.  A Lei nº 11.250 de 2005 prevê a possibilidade de 
convênios entre União e o DF e municípios para fis-
calizar e arrecadar o ITR.

3.  A competência estadual dos três tributos men-
cionados foi instituída pela Emenda Constitucional nº 3, 
de 1993.

4.  Ver nesse sentido o quadro comparativo do 
orçamento público nas Constituições Federais de 1967 e 
1988 elaborado por Piscitelli, Timbó e Rosa (2006, p. 60 
a 69), capítulo 4.

5. Por exemplo, o estudo de Mendes (2009).

6. Refere-se à comparação das dotações orça-
mentárias autorizadas com os recursos que foram liqui-
dados no Orçamento Geral da União. Ver nesse sentido 
Tabela 6 (p. 187) de Salvador (2010).

7. Trata-se do projeto de lei que cria o Plano Na-
cional de Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 2020 
foi enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional 
em 15 de dezembro de 2010. O novo PNE apresenta dez 
diretrizes objetivas e 20 metas, seguidas das estratégias 
específicas de concretização.
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