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RESUMO 

 

 A concepção tradicional de federação remete à possibilidade de uma melhor organização 

do Estado, proporcionando-lhe maior desempenho na execução da atividade financeira para 

satisfazer as necessidades públicas em níveis mais eficientes. As estruturas federativas existentes 

no mundo, porém, apresentam diferenças entre si e vários são os elementos que contribuem para 

essa ocorrência, motivo pelo qual não se pode conceber um modelo único de federação, imune a 

deficiências e problemas. Um Estado federado, dependendo do  padrão de federação que adote 

(mais descentralizado ou menos descentralizado, por exemplo), pode não ser capaz de solucionar 

questões de vital interesse à sociedade. Na presente tese de doutorado, o autor analisa as 

características da federação brasileira e procura perscrutar se existe relação entre a estrutura do 

federalismo fiscal adotada no Brasil e a ocorrência de desvios de recursos públicos, dentre os 

quais os deflagrados por atos de corrupção. A preocupação contida no estudo não é apenas a de 

investigar essa relação, mas a de avaliar suas possíveis causas, analisando de forma criteriosa os 

níveis de descentralização presentes na federação e o grau de autonomia dos entes federados. No 

primeiro capítulo são discutidos o conceito, características e classificação dos Estados federais, a 

importância da federação para a atividade financeira estatal, os princípios do federalismo fiscal e 

as funções fiscais alocativa, distributiva e estabilizadora. A investigação sobre a possibilidade da 

existência de vínculo entre o desvio de recursos e o tipo de estrutura do federalismo fiscal é 

objeto de análise no segundo capítulo, no qual também serão expostas definições e características 

de condutas que tendem a provocar o mencionado transviamento, tais como o rent-seeking 

(comportamento caçador de renda), o patrimonialismo, o clientelismo, o coronelismo e a 

corrupção. O terceiro capítulo cuida da análise do arcabouço do federalismo fiscal brasileiro e 

procura examinar se os níveis de descentralização presentes no país são adequados para uma 

perfeita relação entre os entes subnacionais e o governo central, bem como se essa estrutura 

impede ou estimula as ocorrências de desvios de recursos públicos. No quarto capítulo, as 

hipóteses contidas nos capítulos anteriores são demonstradas por meio da análise do processo 

orçamentário federal (mais especificamente em relação às consequências advindas da elaboração 

da lei orçamentária anual) e das transferências intergovernamentais no Brasil. 

 

Palavras-chave: Federação – Federalismo fiscal – Desvio de recursos públicos – Corrupção – 

Rent-seeking – Clientelismo – Patrimonialismo – Coronelismo – Descentralização – Autonomia 

– Orçamento – Transferência intergovernamental.  



 

ABSTRACT 

 

 The traditional conception of a federation leads us to the possibility of a better organized 

Government, capable of satisfactorily performing the financial activity in order to meet the 

public needs at more efficient levels. However, the federative structures existing worldwide 

today are quite different from each other and various are the elements contributing to such 

occurrence – and this is why we cannot conceive one single federation model unaffected by 

deficiencies and problems. A federate Union, depending on the federation model adopted 

thereby (either a more or less decentralized one, for instance), may be unable to solve issues of 

vital interest to the society as a whole. In this dissertation, the author analyzes the characteristics 

of the Brazilian federation and seeks to scrutinize whether there is a relation between the fiscal 

federalism structure adopted in Brazil and the occurrence of deviation of public funds, including 

those triggered by corruption acts.  Rather than simply investigating such relation, this 

dissertation is concerned with evaluating the possible causes for deviation of public funds, 

minutely examining the levels of decentralization present in the federation and the degree of 

autonomy among the federated entities. In chapter one, the author discusses the concept, 

characteristics and classification of the federal states, the importance of the federation for the 

financial activity performed by the Government, the principles of fiscal federalism and the 

allocable, distributive and stabilizing fiscal functions. Whether there is a connection between the 

deviation of funds and the type of structure of fiscal federalism is investigated in chapter two, 

where definitions and characteristics of conducts prone to cause the mentioned deviation are 

expounded by the author, such as rent-seeking, patrimonialism, clientelism, coronelismo and 

corruption. In chapter three, the author analyzes the framework of Brazilian fiscal federalism and 

examines whether the levels of decentralization existing in Brazil are proper for a perfect relation 

between the subnational entities and the central Government, as well as whether such structure 

either impedes or otherwise fosters the occurrences of public fund deviation. Chapter three 

demonstrates the hypotheses contained in the previous chapters by means of an analysis of the 

federal budgetary process (more specifically in relation to the consequences derived from 

preparation of the annual budgetary law) and intergovernmental transfers in Brazil.  

 

Keywords: Federation – Fiscal federalism – Deviation of public funds – Corruption – Rent-

seeking – Clientelism – Patrimonialism – Coronelismo – Decentralization – Autonomy – Budget 

– Intergovernmental transfer.  



 

RIASSUNTO 
 

La concezione tradizionale di federazione rimette alla possibilità di una miglior 

organizzazione dello Stato, fornendogli una performance più grande nell'esecuzione dell'attività 

finanziaria per soddisfare le necessità pubbliche a livelli più efficienti. Le strutture federative 

esistenti nel mondo, però, presentano differenze tra loro e sono vari gli elementi che 

contribuiscono a questo, ragione per cui non si può concepire un modello unico di federazione 

immune a deficienze e problemi. Uno Stato federato, dipendendo dal modello di federazione che 

adotti (più decentrato o meno decentrato, ad esempio) può non essere capace di risolvere questioni 

d'interesse vitale per la società. Nella presente tesi di dottorato, l’autore analizza le caratteristiche 

della federazione brasiliana e cerca di indagare se esista o meno un rapporto tra la struttura del 

federalismo fiscale adottata in Brasile e l'avvenimento di sottrazioni di risorse pubbliche, tra le 

quali quelle scopiate da atti di corruzione. La preoccupazione presente in questo studio non è 

soltanto quella di investigare questo rapporto, ma quella di valutarne le possibili cause, 

analizzando in modo assennato i livelli di decentramento presenti nella federazione ed il grado di 

autonomia degli enti federati. Nel primo capitolo sono discussi il concetto, le caratteristiche e la 

classificazione degli Stati federali, l’importanza della federazione per l’attività finanziaria statale, i 

principi del federalismo fiscale e le funzioni fiscali allocativa, distributiva e stabilizzatrice. 

L’investigazione sulla possibilità dell’esistenza di un legame tra la sottrazione di risorse e il tipo di 

struttura del federalismo fiscale è oggetto di analisi nel secondo capitolo, in cui sono esposte 

anche delle definizioni e caratteristiche di condotte che tendono a suscitare pratiche, tali come il 

rent-seeking (comportamento cacciatore di rendita), il “patrimonialismo”, il clientelismo, il 

“colonnellismo” e la corruzione. Il terzo capitolo si occupa dell’analisi della struttura del 

federalismo fiscale brasiliano e cerca di esaminare se i livelli di decentramento presenti in Brasile 

siano adeguati ad un perfetto rapporto tra gli enti sottonazionali ed il governo centrale, come 

anche se questa struttura impedisca o stimoli le pratiche di sottrazioni di risorse pubbliche. Nel 

quarto capitolo le ipotesi presentate nei capitoli precedenti sono dimostrate attraverso un’analisi 

del processo budgetario federale (più specificamente per quanto riguarda le conseguenze derivanti 

dall’elaborazione della legge budgetaria annuale) e dei trasferimenti di risorse tra i governi 

federale, degli stati e municipali in Brasile. 

 

Parole chiave: Federazione – Federalismo fiscale – Sottrazione di risorse pubbliche – Corruzione – 

Rent-seeking – Clientelismo – “Patrimonialismo” –  “Colonnellismo” – Decentramento – 

Autonomia – Budget - Trasferimento di risorse tra i governi federale, degli stati e municipali. 
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INTRODUÇÃO 

 

A maioria dos doutrinadores que estudam a federação propugnam que ela é uma 

forma adequada de o Estado se estruturar, pois suas características fornecem condições 

favoráveis ao atendimento das necessidades públicas. O fator que contribuiria para esse 

desiderato, dentre outros, seria a presença de níveis governamentais diferentes para atender 

diversificadas necessidades da população, além do fato de que a existência de estruturas 

descentralizadas seria capaz de proporcionar maior participação política dos cidadãos na 

definição de prioridades e nas decisões dos governos locais e regionais. Tais características 

estimulariam, ainda, a transparência, um melhor nível de fiscalização, o fortalecimento das 

instituições e o desenvolvimento da democracia. 

Ocorre que, na prática, não se tem verificado que o sistema federalista seja capaz de 

alcançar todos os objetivos mencionados. Aliás, Estados que adotam essa estrutura 

apresentam níveis de sucesso bastante diferentes uns dos outros.  

Parte da explicação para esse fenômeno está na constatação de que não se consegue 

conceber um modelo único de federação, imune a deficiências e problemas. Dependendo do 

padrão de federação adotado (mais descentralizado ou menos descentralizado, por exemplo), 

bem como da forma como o federalismo fiscal é estruturado no seio do Estado, este pode não 

ser capaz de solucionar questões de vital interesse à sociedade. 

Dentre as questões que causam preocupação no âmbito da federação, o desvio de 

recursos públicos é uma das que merecem maior atenção, tendo em vista os efeitos nefastos 

que causa para a sociedade e para a própria manutenção da estrutura estatal. Esses desvios, 

principalmente os originados de atos de corrupção, representam verdadeiro empecilho para o 

progresso dos países, pois inibem a quantidade de investimentos, incentivam a 

informalidade, provocam a evasão de divisas, diminuem a margem de lucro das empresas e 

reduzem a quantidade de recursos públicos. 

No caso do Brasil, a manutenção de situações como as relatadas representa enormes 

riscos, pois além de implicar a redução de serviços públicos voltados à população e 

necessários ao crescimento econômico, faz com que os cidadãos adquiram um sentimento de 

descrédito em relação às instituições, principalmente aquelas encarregadas de fiscalizar e 

impedir atos de desvio de recursos. Cria-se, com isso, um círculo vicioso, desembocando no 
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aumento de práticas ainda mais deletérias ao Estado. Verifica-se que não somente a 

sociedade é atingida, mas a legitimidade do próprio governo é colocada em perigo. 

Fato curioso, contudo, é a existência de poucos estudos estabelecendo a relação entre 

federalismo e desvio de recursos públicos. Da mesma forma, se é verdade que a questão do 

federalismo fiscal é tema bastante debatido e estudado no ramo do Direito Financeiro, não 

menos verdade é que sua abordagem em relação ao desencaminhamento de recursos e, 

principalmente, sobre a corrupção, não vem sendo objeto de análise por parte daqueles que 

se preocupam com o tema. 

A escassez de estudos também reside na investigação da ocorrência desses desvios no 

âmbito dos entes da federação. Não obstante a existência de diversos dados a respeito do 

assunto, principalmente em órgãos governamentais como a Controladoria-Geral da União, o 

Tribunal de Contas da União e os Ministérios Públicos estaduais e federal, o fato é que não 

existe uma averiguação no campo da Ciência do Direito, mais especificamente do Direito 

Financeiro, a respeito das causas, dos fatores de influência e dos reflexos do desvio de 

recursos no âmbito dos municípios, estados e União.  

Vale dizer, embora existam trabalhos orientados ao exercício do controle, da 

fiscalização e da verificação do correto direcionamento dos recursos públicos, não há, no 

Direito Financeiro, tratamento da questão no tocante às bases do federalismo brasileiro, 

principalmente sob o aspecto fiscal. 

O intuito do presente estudo é justamente o de perscrutar se existe relação entre a 

estrutura do federalismo fiscal  adotada no Brasil e a ocorrência de desvios de recursos 

públicos, dentre os quais os deflagrados por atos de corrupção. A preocupação não é a de 

apenas investigar a real presença dessa relação, mas a de avaliar suas possíveis causas, 

analisando de forma criteriosa os níveis de descentralização presentes na federação e o grau 

de autonomia dos entes federados.  

Para esse fim, buscar-se-á, no primeiro capítulo, discutir o conceito, características e 

classificação dos Estados federais, a importância da federação para a atividade financeira 

estatal, os princípios do federalismo fiscal e as funções fiscais alocativa, distributiva e 

estabilizadora.  

A investigação sobre a possibilidade da existência de vínculo entre o desvio de 

recursos e o tipo de estrutura do federalismo fiscal será feita no segundo capítulo, no qual 

também serão expostas definições e características de condutas que tendem a provocar o 
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mencionado transviamento, tais como o rent-seeking (ou captação do Estado), o 

patrimonialismo, o clientelismo, o coronelismo e a corrupção. 

O terceiro capítulo cuidará da análise do arcabouço do federalismo fiscal brasileiro 

e procurará examinar se os níveis de descentralização presentes no país são adequados para 

uma perfeita relação entre os entes subnacionais e o governo central, bem como se essa 

estrutura impede ou estimula as ocorrências de desvios de recursos públicos.  

As hipóteses contidas nos capítulos anteriores também serão demonstradas por 

meio da análise dos aspectos que envolvem o processo orçamentário federal (mais 

especificamente em relação às consequências advindas da elaboração e aprovação da lei 

orçamentária anual) e as transferências intergovernamentais originadas dos fundos de 

participação e das transferências voluntárias.  

Por fim, com o intuito de delimitar e firmar os principais pontos do estudo, uma 

breve conclusão será exposta ao final. 
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CONCLUSÃO  

 

Do trabalho acima desenvolvido pode-se extrair algumas conclusões referentes ao 

federalismo fiscal brasileiro e ao desvio de recursos, expostas nos seguintes tópicos: 

1. O federalismo fiscal se preocupa com a análise de quais funções ou atribuições 

necessitam ser centralizadas ou descentralizadas na federação e em quais níveis isso deve 

ocorrer, tudo para o alcance de uma maior eficiência na satisfação das necessidades públicas. 

2. Os fundamentos do federalismo fiscal baseiam-se nos princípios do benefício 

(atribuição da prestação de serviços públicos entre entes federados de acordo com a 

amplitude ou especificidade da demanda), da compensação fiscal (encarregada de corrigir 

externalidades positivas ou negativas) e da distribuição centralizada (direcionamento das 

políticas de redistribuição de rendas em mãos do poder central). 

3. Referidos princípios possuem estreita relação com as funções fiscais alocativa 

(referente ao poder de indicar a alocação de recursos), distributiva (relacionada à forma de 

organizar a distribuição de renda no país) e a função estabilizadora (referente à maneira de 

assegurar a estabilização econômica). 

4. O perfeito ajuste entre as funções fiscais é difícil de se concretizar, tendo em vista 

a existência de possíveis incorreções no planejamento fiscal dos Estados, bem como em 

razão de padrões imperfeitos de competitividade e cooperação nas relações fiscais entre os 

entes federativos. 

5. A existência de falhas no ajuste das funções fiscais pode ajudar a compreender se, 

sob a ótica fiscal, a descentralização do Estado sob a forma federativa é capaz de estimular, 

encobrir ou evitar o desvio de recursos públicos, principalmente por intermédio de 

comportamentos ou práticas como o rent-seeking, patrimonialismo, clientelismo, 

coronelismo e corrupção. 

6. O rent-seeking ou captação do Estado representa a conduta de certos agentes para 

obter ou manter vantagens, privilégios ou rendas proporcionados pelo Estado. O 

patrimonialismo refere-se à utilização do aparelhamento estatal para a busca de benefícios 

particulares. A dependência política e econômica em troca de voto ou apoio eleitoral 

constitui as bases do clientelismo. O sistema político surgido no Brasil na época da Primeira 

República e que representava o domínio político privado exercido pelos possuidores de terras 
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(os “coronéis”), dando ensejo ao direcionamento de votos, é denominado “coronelismo” e 

ainda persiste em alguns locais do país. Conceitua-se a corrupção como o ato contrário ao 

ordenamento jurídico, praticado por agente público, com o fim de patrocinar interesse 

próprio ou de terceiros. 

7. As formas de conduta e práticas acima descritas exercem influência direta no bom 

exercício das funções fiscais, dificultando a distribuição de renda e riqueza, impedindo a 

alocação eficiente de recursos públicos e criando obstáculos à estabilização da economia. 

8. Com a finalidade de avaliar o impacto que o federalismo exerce no desvio de 

recursos públicos, deve-se atentar ao estudo de cada uma das perspectivas ou dimensões da 

descentralização (política, fiscal, de políticas), a fim de verificar como atuam no incentivo ou 

no combate ao desencaminhamento de recursos. No tocante à descentralização fiscal, deve-

se avaliar, ainda, o grau de autonomia entregue aos entes subnacionais. 

9. A federação brasileira, desde o seu nascedouro, apresentava forte concentração de 

poder em mãos do governo central (União). Com o advento da Constituição Federal de 1988, 

pretendeu-se implementar maior nível de descentralização fiscal, o que, porém, por ausência 

de planejamento, não veio acompanhado de outras dimensões de descentralização (como a 

de repartição equilibrada de encargos entre os entes subnacionais). Tal fato obrigou a União 

a se valer de artifícios para aumentar sua arrecadação, provocando não apenas o aumento da 

carga tributária e a rigidez orçamentária, mas também a quase nulidade dos efeitos da 

descentralização fiscal contida na atual Carta, reduzindo ainda mais a autonomia de estados e 

municípios. Esses fatores fizeram com que o direcionamento de recursos e políticas se 

concentrasse em mãos do governo central, favorecendo o surgimento de práticas clientelistas 

e atos de corrupção envolvendo a União e as demais esferas governamentais. 

10. O controle do endividamento dos entes subnacionais, proporcionado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, embora tenha surgido como importante elemento para afastar 

comportamentos de indiferença e imprudência fiscais dos entes da federação, aumentou 

ainda mais a dependência dos estados e municípios por recursos do governo central. 

11. A ausência de uma efetiva descentralização política na federação, que dê 

oportunidade aos entes subnacionais de adotarem postura administrativa, política e financeira 

flexível, de acordo com suas reais necessidades regionais, tolhe a plena autonomia desses 

entes. 
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12. A discrepância da representação dos estados no Congresso Nacional, ou seja, a 

sub-representação de estados com maior número de eleitores e economicamente fortes em 

face da super-representação de estados com menor quantidade de eleitores e de pouca 

reputação econômica, restringe o poder da maioria democrática (demos constraining). Tal 

concentração de poder justamente em mãos dos estados menos desenvolvidos, nos quais não 

há instituições fortes, longe de solucionar as desigualdades regionais, representa campo fértil 

para o surgimento de comportamentos caçadores de renda, clientelistas e atos de corrupção.  

13. A competição vertical (exercida entre níveis governamentais diferentes), 

inclusive aquela referente ao estabelecimento de políticas, produz efeitos contrários à 

finalidade do federalismo, impedindo níveis de accountability (responsabilização da 

autoridade pela administração dos recursos públicos e pela prestação de contas à população) 

eficazes e impossibilitando a qualidade do gasto público. Essas características abrem 

oportunidade para atos de desvio de recursos. A aprovação da lei complementar a que se 

refere o artigo 23, parágrafo único, da atual Constituição Federal, poderia viabilizar o 

planejamento, a cooperação e a coordenação entre os entes da federação, diminuindo as 

consequências da competição vertical. 

14. A competição horizontal (exercida entre esferas governamentais de mesmo nível) 

promove a cultura da accountability e mecanismos para a redução da corrupção e do rent-

seeking. A relativa autonomia dos municípios e sua dependência por recursos dos entes 

federados de nível superior impedem, porém, a efetivação da mencionada competição. No 

âmbito dos estados, a concorrência horizontal ocorre, mas sob base tributária inadequada (o 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS), gerando “guerra 

fiscal” entre esses entes, tornando ineficazes a função alocativa e o princípio do benefício e, 

ainda, atraindo comportamento caçador de renda, clientelismo e corrupção. 

15. A constatação do quanto acima apontado em relação às falhas do federalismo 

fiscal brasileiro e suas consequências para o desvio de recursos pode ser verificada por 

intermédio da análise dos aspectos que envolvem a lei orçamentária anual federal, bem como 

as transferências intergovernamentais provenientes de fundos de participação e de 

transferências voluntárias. 

16. Na proposta de lei orçamentária anual, o Congresso Nacional possui poderes para 

apresentar emendas de despesas ao projeto; no entanto, tais emendas são utilizadas para 
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projetos eleitorais dos parlamentares, os quais acabam privilegiando suas bases eleitorais 

com o direcionamento dos recursos públicos (política pork-barrel). Essa prática favorece o 

clientelismo e o surgimento da corrupção, situações que poderiam ser evitadas mediante uma 

maior descentralização em todas as suas dimensões, dispensando-se a utilização de emendas 

ao orçamento e encarregando os parlamentares da análise de questões de interesse nacional. 

Sem prejuízo, uma política de maior transparência, clareza, objetividade e acesso à 

população seria salutar para democratizar o procedimento de emendas ao orçamento.  

17. O incentivo a práticas de desvios de recursos não ocorre apenas no procedimento 

de emendas ao orçamento, mas também nas fases da apresentação da proposta de lei 

orçamentária pelo Poder Executivo e da execução orçamentária (liberação dos recursos 

objeto das emendas). Nessas situações, o lobby (atuação organizada de grupos de pressão), 

inclusive de empreiteiras, é exercido de forma ativa na busca de interesses particulares, sem 

a preocupação com o interesse nacional, muitas vezes desembocando em atos de corrupção. 

18. A previsão de emendas ao orçamento é utilizada pelo Poder Executivo federal 

como instrumento de barganha, isto é, como “moeda de troca” para formar seu governo de 

coalizão e obter votação favorável aos seus projetos no Congresso Nacional. Esse poder é 

exercido por intermédio do veto do Presidente da República às emendas ou pelo controle na 

liberação dos respectivos recursos. Tais fatos indicam que é o Poder Executivo que, na 

verdade, exerce a maior influência sobre o orçamento, controlando a maioria dos 

procedimentos referentes à proposição e execução da lei orçamentária anual. 

19. Os fundos de participação dos estados e municípios, da forma como se encontram 

estruturados, não são eficazes para diminuir os desequilíbrios vertical e horizontal da 

federação. São, na verdade, empregados na correção de falhas provocadas pelas 

inexpressivas dimensões de descentralização do federalismo brasileiro, assim como para 

compensar a carência de autonomia dos entes subnacionais. 

20. O exagerado financiamento de estados e municípios por intermédio dos fundos de 

participação reduz o nível de accountability em relação à aplicação dos recursos e faz com 

que os mencionados entes não exerçam o esforço fiscal suficiente para instituir e cobrar seus 

próprios tributos; além disso, acabam aplicando os recursos provenientes dos fundos para 

alimentar a própria máquina administrativa local, criando canais de estímulo a 

comportamentos caçadores de renda, patrimonialistas, clientelistas, bem como a atos de 

corrupção.  
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23. Dentre as sugestões para inverter a situação provocada pelos fundos de 

participação, podem ser mencionadas: a) o estabelecimento de maior autonomia aos entes 

subnacionais; b) a criação de incentivos à incorporação e fusão de municípios; c) a 

reformulação das regras dos fundos, com a finalidade de inserir parâmetros eficazes de 

repartição, de impor destinação ao emprego dos recursos, bem como de estabelecer metas de 

qualidade na aplicação dos gastos. 

24. As transferências voluntárias estão sujeitas aos mesmos males referentes aos 

fundos de participação. Quando realizadas entre estados e municípios, na maioria das vezes 

possuem conotação política, ou seja, a liberação de verbas pelos estados ocorre com o intuito 

de favorecer aliados, com a pretensão de atingir fins eleitorais. Além das sugestões dirigidas 

aos fundos, o mecanismo das transferências voluntárias deveria ser alterado para contemplar 

apenas repasses condicionados. Uma maior participação da população na definição de 

prioridades e políticas facilitaria a accountability e evitaria atos de desvio de recursos.    

25. Diante do que foi até aqui mencionado, pode-se depreender que a Constituição 

Federal de 1988 não foi capaz de elaborar mecanismos eficientes para a diminuição das 

desigualdades regionais, de criar condições favoráveis para outorgar ao governo central o 

papel de coordenador e equalizador dos conflitos federativos, bem como de conceber 

estruturas adequadas para reduzir os incentivos ao desvio de recursos públicos. Como visto, 

dois fatores foram fundamentais para que tais implicações ocorressem: a) a maneira como as 

dimensões de descentralização (fiscal, política e de políticas) se estruturaram no Brasil; b) o 

estabelecimento de algumas perspectivas da descentralização sem o necessário e 

concomitante fortalecimento das instituições no país, prejudicando a accountability, a 

governança e o controle. 

26. Deve-se repensar o federalismo por meio da reavaliação de todas as dimensões da 

descentralização, entregando-se ao governo central condições e poderes para, efetivamente, 

coordenar, planejar e programar projetos nacionais para o país, juntamente com a cooperação 

dos demais entes federados. Tais modificações requerem, juntamente, alterações nos 

sistemas eleitoral e político, a fim de se evitar maiores estímulos à prática de desvios de 

recursos. 

27. A reavaliação das perspectivas da descentralização deve estar conjugada com o 

fortalecimento das instituições do país, a fim de permitir maiores graus de accountability, 

bem como deve considerar uma melhor inter-relação entre os órgãos de controle no combate 
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ao desvio de recursos. Cabe a esses mesmos órgãos a função de incentivar e fomentar a 

fiscalização da atividade financeira por parte da população (controle social), inclusive no 

âmbito dos governos locais. 
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